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                                                                                                           Kielce, dnia  13.02.2020 r. 

 

Nr referencyjny 02/PN/2020 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA (SIWZ) 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: 

 

,,Zakup mieszanek mineralno-asfaltowych i emulsji asfaltowej na potrzeby Rejonowego 

Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. z podziałem na 2 części” 

 

o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych                            

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.) 

 

Uwaga: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest poprzez 

Platformę Zakupową , zwaną dalej „platformą” pod adresem https://platformazakupowa.pl, 

pod nazwą wskazaną w tytule  postępowania. Formy porozumiewania się miedzy 

Zamawiającym, a Wykonawcą oraz wymagania techniczne i organizacyjne związane  

z wykorzystaniem Platformy, określono w pkt. 14 SIWZ. Ilekroć w SIWZ jest mowa  

o stronie internetowej należy przez to rozumieć także platformę. 

 

Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu i załączników.                  

W przypadku uwag czy wątpliwości proszony jest o zasygnalizowanie ich przed terminem 

składania ofert, gdzie żądanie wyjaśnień w pierwszej połowie terminu do składania ofert 

spowoduje, że Zamawiający zawsze udzieli odpowiedzi na podniesione zapytanie.                   

Szczegóły i zasady kontaktu i porozumiewania się z Wykonawcami wskazuje między innymi  

pkt 14 SIWZ. Zamawiający po terminie składania ofert nie będzie miał możliwości zmiany 

zasad postępowania wskazanych w niniejszej SIWZ. Wykonawca winien zwrócić uwagę                     

na terminy wskazane przez Zamawiającego i przestrzegać wymagań tam wskazanych.   
 

  

                                                                                       

                                                                                                                           ZATWIERDZAM:       

                                                                              

                                                                                                               Prezes Zarządu 

                                                                                                         

                                                                                                              Michał Miszczyk 

 

https://platformazakupowa.pl/
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          1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Zamawiający: 

REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI  

i USŁUG KOMUNALNYCH  Sp. z  o. o. 

ul. Sandomierska 249,  

25-330 Kielce. 

Tel. 0 41 333 50 62 fax. 041 333 50 62 wew. 209 

Strona internetowa:  www.bip.zielen.kielce.pl  

E-mail:  przetargi@zielen.kielce.pl 

 

 

 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

2.1 Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia w trybie PRZETARGU  

NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  

Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.) zwanej dalej „ustawą”  

lub ,,Pzp” oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. Wartość szacunkowa większa                    

niż kwota określona w art. 11 ust.8 ustawy. 

2.2. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, dokona w pierwszej kolejności oceny ofert,             

a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, 

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.                                      

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, niejasności błędów wykonawca winien przyjąć,                 

że w pierwszej kolejności mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp i aktów wykonawczych,                     

a w drugiej kolejności zapisy niniejszej SIWZ oraz treść ogłoszenia o zamówieniu. 

 

 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

,,Zakup mieszanki mineralno-asfaltowej i emulsji asfaltowej na potrzeby Rejonowego 

Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kielcach” 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mieszanek mineralno-asfaltowych oraz 

emulsji asfaltowej z podziałem na 2 części:  

Część 1   - „Zakup mieszanek mineralno-asfaltowych”                                                                                                                            

Część 2 –  „Zakup emulsji asfaltowej” 

Przedmiot zamówienia został określony szczegółowo w załączniku  nr 1 do SIWZ - 

,,Charakterystyka przedmiotu zamówienia”. 

3.2. Zamawiający informuje, że przy dostawie asortymentu będącego przedmiotem 

zamówienia stosuje PRAWO OPCJI, oznacza to, że podane ilości w kolumnie 4 tabeli 

podanej w załączniku  nr 1 do SIWZ - ,,Charakterystyka przedmiotu zamówienia”                     

http://www.bip.zielen.kielce.pl/
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są wielkościami maksymalnymi, które mogą być odebrane w trakcje realizacji 

zamówienia. Natomiast gwarantowane minimalne ilości, które zostaną odebrane określa 

kolumna 5. 

3.3. Wspólny Słownik:   CPV: 44113600-1 Bitum i Asfalt 

3.4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia odniesiono się do norm, europejskich ocen 

technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych,  

o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Zamawiający dopuszcza 

zastosowanie rozwiązań równoważnych. Wykonawca powołujący się na rozwiązania 

równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie,                           

że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania Zamawiającego. 

Rozwiązania równoważne zaproponowane przez Wykonawcę będą posiadały co najmniej 

takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne, co najmniej w zakresie opisanym 

danym znakiem towarowym lub daną normą i nie obniżą określonych przez Zamawiającego 

standardów. Pod pojęciem „równoważności” rozwiązania w szczególności rozumie się: 

wykazanie, że oferowane rozwiązanie posiada co najmniej takie same lub lepsze – opisane daną 

normą lub znakiem – parametry techniczne i funkcjonalne cechy jakościowe, które dotyczą 

wartości użytkowych przedmiotu zamówienia, odpowiednich dla zastosowanego materiału, 

komponentu, produktu, takie jak: funkcjonalność, wydajność, wytrzymałość, żywotność, 

odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo, komfort użytkowania, standard wykończenia                

oraz cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia, takie jak wielkość 

(długość, szerokość, wysokość), kubatura, gęstość, kształt, kolorystyka, struktura, rodzaj 

materiału i komponentu. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne                        

jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone 

przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych – innych niż 

określone w SIWZ – do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające, że zastosowane 

rozwiązania równoważne spełniają wymogi Zamawiającego (np. opisy, karty katalogowe, karty 

techniczne). 

 
4. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIE 

OFERT CZĘŚCIOWYCH 

 

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na następujące części: 

Liczba części – 2 

- każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części. 

Część 1 -  „Zakup mieszanek mineralno-asfaltowych”                                                                                                                             

Część 2 – „Zakup emulsji asfaltowej” 

 
5. INFORMACJA O PRZEWIDZIANYCH ZAMÓWIENIACH,  

O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 i 7 USTAWY 

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1  

pkt 6 i 7 ustawy. 
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6. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, 

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT 

 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

 7. AUKCJA ELEKTRONICZNA ORAZ DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW 

 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej oraz dynamicznego systemu zakupów. 

 

 
8. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO, O KTÓRYCH MOWA  

W ART. 29 UST. 3A i UST.4 USTAWY 
 

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a i ust. 4 ustawy. 

 

 9. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Dostawy będą odbywać się sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego od dnia podpisania 

umowy do dnia 31.12.2020 roku. O ilości i terminie dostaw Wykonawca zostanie 

zawiadomiony zgodnie z zasadami określonymi w ,,Charakterystyce przedmiotu zamówienia” 

stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ. Odbiór przedmiotu zamówienia odbywać się będzie 

transportem własnym Zamawiającego z wytwórni mieszanki Wykonawcy zlokalizowanej                   

w obrębie do 25 km od siedziby Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych 

Sp. z o.o., adres: 25-330 Kielce, ul. Sandomierska 249.  

 

 10. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

O udzielenie zamówienia mogą  ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a) nie podlegają  wykluczeniu; 

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez 

zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia 

zainteresowania. 

10.1. Wykonawcy winni spełniać niżej określone warunki udziału   

   w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań. 

b) zdolności technicznej lub zawodowej: 

– Część 1 – Zakup mieszanek mineralno-asfaltowych. Zamawiający uzna 

warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie     
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co najmniej jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi 

zamówienia o wartości dostawy minimum 400 000,00 PLN brutto. 

– Część 2  – Zakup emulsji asfaltowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony 

jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej jedną dostawę 

odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości 

dostawy minimum 30 000,00 PLN brutto. 

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań. 

10.2.  Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy podlegają 

 wykluczeniu z postępowania w okolicznościach o których mowa: 

a)   w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy (przesłanki obligatoryjne)  

 oraz  

b)   w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy ( przesłanki fakultatywne).    

10.2.1. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania  

               o udzielenie zamówienia. 

10.2.2.    PROCEDURA SELF-CLEANING 

   Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14                       

oraz 16-20 Pzp lub wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa  

w art. 24 ust. 5 Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki                   

są wystarczające do wykazania rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie 

szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 

pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie 

stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych 

środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie                         

dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym                                   

lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Powyższego, nie stosuje się, jeżeli 

wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym 

wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął 

określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca                                  

nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę  

i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 

przedstawione w ramach PROCEDURY SELF-CLEANING. 

 

10.2.3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania,  

o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia na platformie, informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie             

z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej                              
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oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody 

potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu.  

10.2.4. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 Pzp. 

10.3. Spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego: 

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 

10.4. Zamawiający dokona wstępnej oceny spełnienia wymaganych warunków Wykonawcy, 

którego oferta została najwyżej oceniona na podstawie załączonych oświadczeń.  

Następnie w wyznaczonym terminie wezwie tego Wykonawcę, do złożenia dokumentów 

potwierdzających informacje w złożonym oświadczeniu. Jeżeli Wykonawca, którego 

oferta została oceniona jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi 

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, 

czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postepowaniu 

Wykonawca, który złożył najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

 
11. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA  

W ART. 24 UST. 5 USTAWY 
 

Dodatkowo Zamawiający stosuje w niniejszym postępowaniu podstawy wykluczenia  

o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, zgodnie z którym z postępowania  

o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza Wykonawcę:  

  - pkt 1): w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez                    

sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie 

wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku 

w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne  

(t.j. Dz. U. z 2019, poz. 243 t.j.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację 

jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 

upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 498 t.j.); 

 

 

 

 

12. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU 

PODSTAW WYKLUCZENIA 

12.1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu :   

PROCEDURA ODWRÓCONA - art. 24aa ustawy 
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Etap I to:   badanie wszystkich złożonych ofert. Etap ten zamyka analiza ofert pod kątem 

       przesłanek odrzucenia z art. 89 ustawy.  

Etap II to:  ocena wszystkich nie odrzuconych ofert wg przyjętych przez Zamawiającego 

       kryteriów oceny. 

Etap III to: badanie oświadczenia Wykonawcy, którego ofertę Zamawiający ocenił najwyżej. 

Etap IV to: badanie dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału   

        w postępowaniu i nie podleganie wykluczeniu, jakie składa na żądanie  

        Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej. 

Etap V to: wybór oferty najwyżej ocenionej przez Zamawiającego, jako oferty   

       najkorzystniejszej, którą złożył wykonawca nie podlegający wykluczeniu  

       i spełniający warunki udziału w postępowaniu.  

Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń, lub innych dokumentów niezbędnych  

do przeprowadzenia postępowania lub złożone oświadczenie lub dokumenty są niekompletne, 

zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa               

do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo 

ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

12.2. Wykaz oświadczeń i dokumentów:  

Oświadczenie woli i umocowanie do składania oświadczenia woli: 

1.  

Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem oferty cenowej wraz z formularzem 

cenowym (załączniki nr 2 i 2a do SIWZ) 

Wymagana forma – oryginał w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę 

2.  

Oświadczenie w oparciu o Jednolity Europejskiego Dokumentu Zamówienia, 

zwanego dalej „JEDZ” lub „jednolitym dokumentem” (załącznik nr 7 do SIWZ)                   

Wymagana forma – oryginał w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę  

3.  

 

Pełnomocnictwo określające jego zakres – o ile dotyczy. 

 

Wymagana forma – oryginał w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektroniczne poświadczenie zgodności 

odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, które notariusz opatruje 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym składane wg wytycznych wskazanych                  

w ust 18.6. pkt e 

 

4.  
 

Dowód wniesienia wadium jeżeli wadium zostało wniesione w innej formie                        
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niż pieniężnej – o ile dotyczy. 

 

Wymagana forma – oryginał dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia), 

wystawionego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w formie dokumentu 

elektronicznego opatrzonego kwalifikowalnym podpisem elektronicznym osób 

upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu) w formacie 

umożliwiającym Zamawiającemu odczyt dokumentu.  

  

5.  

 

Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ) – o ile dotyczy.  

  

Wymagana forma – oryginał w postaci dokumentu elektronicznego opatrzony 

kwalifikowanym podpisem elektronicznej przez podmiot udostępniający zasoby. 

 

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy, w ciągu 3 dni                 

od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o ofertach złożonych  

w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 Wykonawca składa: 

6.  

 

Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

Wykonawca może złożyć wraz z oświadczenie dokumenty bądź informacje 

potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ). 

 

Uwaga – oświadczenia nie należy składać do oferty. Aby złożone oświadczenie było 

skuteczne, należy je złożyć dopiero po otwarciu ofert. 

 

    Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków podmiotowych -  

składane na wezwanie Zamawiającego wg wytycznych pkt 12.4. SIWZ: 
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7.  

Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane 

oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane                      

lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były 

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,               

a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest                 

w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane                 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do SIWZ). 

Do wykazu należy załączyć dowody określające, czy dostawy te zostały wykonane  

lub są wykonywane w sposób należyty. 

8.  

Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

9.  

Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  

w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 

ustawy. 

10.  

Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 

sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku 

wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie 

płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub 

zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. 

11.  
Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

12.  

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje 

potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu, składane na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
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12.3. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczpospolitej Polski:  

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w tabeli punktach 8 - 12, 

12.3.1. składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego 

rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy                

lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja  

albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,  

12.3.2. składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę               

lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że: 

12.3.2.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  

12.3.3. Dokumenty o których mowa powyżej w pkt 12.3.1. oraz 12.3.2.  powinny być 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert, 

12.3.4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania                   

lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w pkt 12.3.1. oraz 12.3.2 zastępuje się              

je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy,                   

ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,                       

lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu                          

na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania 

tej osoby. Przepis pkt 12.3.3. stosuje się odpowiednio. 

12.3.5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,                             

w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 8 tabeli, 

składa dokument, o którym mowa w pkt 12.3.1., w zakresie określonym                    

w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania                

ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich 

dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie                

tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument 

wskazany powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości                           

co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może 

zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania 
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ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji 

dotyczących tego dokumentu. 

12.3.6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez 

Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów 

odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy,               

o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

12.4. Forma składania dokumentów:  

12.4.1. Wraz z ofertą wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 

w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego 

zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu 

wykonawczym Komisji Europejskiej z dnia 5 stycznia 2016r. ustanawiające 

standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia                  

(Dz. Urz. UE z 6.1.2016, L3/16), zwanego dalej „JEDZ” lub „jednolitym 

dokumentem”. Rozporządzenie zawiera także załącznik 1 – Instrukcje, w którym 

opisano sposób wypełniania JEDZ. JEDZ sporządzony pod rygorem nieważności 

w postaci elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej. 

12.4.2. JEDZ składany jest przez Wykonawcę w zakresie określonym w niniejszej SIWZ, 

to jest: 

a) informacji na temat Wykonawcy i przedstawicieli Wykonawcy; 

b) informacji o podmiotach, na których sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

polega Wykonawca; informacji o podwykonawcach; 

c) braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania; 

d) spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. 

- Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca 

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

12.4.3. Edytowalny wzór JEDZ stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Do wypełnienia 

JEDZ/ESPD (eESPD) służy elektroniczne narzędzie znajdujące się pod adresem 

https://espd.uzp.gov.pl/ . Jest to narzędzie udostępnione przez Urząd Zamówień 

Publicznych, umożliwiające Zamawiającym i Wykonawcom utworzenie, 

wypełnienie i ponowne wykorzystanie standardowego formularza jednolitego 

europejskiego dokumentu zamówienia w wersji elektronicznej (eESPD).                          

Po uruchomieniu strony należy wybrać „język polski”, a potem zaznaczyć 

„Jestem wykonawcą”. Następnie należy zaimportować „ESPD” wczytując plik                 

z platformy zakupowej.  Wykonawca nie ma obowiązku korzystania z narzędzia, 

o którym mowa powyżej. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych 

dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ                   

i utworzenie dokumentu elektronicznego. Po stworzeniu lub wygenerowaniu 

przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca podpisuje   

https://espd.uzp.gov.pl/
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ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym                         

przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem 

świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi 

bezpieczeństwa określone w ustawie. 

12.4.4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy                                    

z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy,                          

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie, informacji                

o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy,           

Wykonawca składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy oświadczenie                      

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej                   

oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,                            

dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą                   

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik 

nr 3 do SIWZ. 

12.4.5. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa 

każdy z tych Wykonawców.   

12.4.6. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Zamawiający przed udzieleniem zamówienia 

wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia                     

w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 

oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału                      

w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych 

przez Zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia. 

12.4.7. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę, o których mowa  

w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu              

o udzielenie zamówienia, zwanym dalej „rozporządzeniem w sprawie rodzajów 

dokumentów”, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na zdolnościach                 

lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, należy złożyć w oryginale                       

w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu 

lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

12.4.8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego                                     

albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego                   

z nich dotyczą. 

12.4.9. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu  

lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego. 
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12.4.10. Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa                                

w art. 25 ust. 1 ustawy, lub inne dokumenty lub oświadczenia składane                        

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci 

dokumentu elektronicznego, Wykonawca może sporządzić i przekazać 

elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia.  

12.4.11. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego                           

w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego 

skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym                                  

jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność                                  

z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych                              

w tym pliku, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca,                             

albo przez podwykonawcę. 

12.4.12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii dokumentów lub oświadczeń o których mowa w rozporządzeniu w sprawie 

rodzajów dokumentów wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna              

bądź budzi wątpliwości co do jej prawidłowości. 

12.4.13. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie 

rodzajów dokumentu, sporządzone w języku obcym są składane                                

wraz  z tłumaczeniem na język polski. 

12.5. Informacje dodatkowe dotyczące oferty i załączników (oświadczeń                                   

i dokumentów):   

12.5.1. Oferta i załączniki oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być 

sporządzone czytelnie, w języku polskim oraz muszą być podpisane przez 

osobę/osoby/ uprawnioną/uprawnione/ do reprezentowania podmiotu. 

Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu/dokumentów określającego status prawny 

Wykonawcy/Wykonawców upoważnionych jest łącznie kilka osób oferty  

i załączniki muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

12.5.2. Upoważnienie osób podpisujących ofertę i załączniki wynikać musi 

bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli 

upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status 

prawny Wykonawcy (odpisu właściwego rejestru) to do oferty należy 

dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione. 

Wymóg ten dotyczy także pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 23 ust. 2 

ustawy.   

12.5.3. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak 

podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli zamawiający posiada 

oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może                    

je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,                           

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 
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2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).  

- W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń                      

lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego,                                  

w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez 

Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu 

potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, 

korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.  

- W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności powyższych 

oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi 

adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 

Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane                       

przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

- Jednakże w przypadku, gdy ww. bazy danych są prowadzone w języku 

innym niż język polski, Zamawiający może żądać od Wykonawcy 

przedstawienia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych 

samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

12.5.4. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty 

będą budzić wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio                                    

do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonywane,                     

o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

12.5.5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu 

postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie 

postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 

wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą 

uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia                     

lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń                   

lub dokumentów. 

12.5.6. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia 

dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw 

wykluczenia zawierają dane / informacje w innych walutach niż określono             

to w niniejszej SIWZ, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty 

przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie 

publikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs 

przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem 

publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 

Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: 

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm 

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm
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Zamawiający będzie korzystał z „Archiwum kursów średnich – tabela A”: 

http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx  

12.5.7. Jeżeli Wykonawca wraz z ofertą składa dokumenty stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji ma obowiązek ich oznakowania i oddzielenia od części jawnej 

złożonej oferty. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów                          

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później                   

niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł,                 

że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne 

wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 

ustawy. Dokumenty stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa Wykonawca 

załącza w odrębnym pliku za pośrednictwem platformy, przez którą składana 

jest oferta, w sposób określony w Instrukcji składania ofert                                  

dla Wykonawców.  

12.5.8. Zamawiający informuje o zmianie tajemnicy przedsiębiorstwa zawartej                     

w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U z dnia 24 sierpnia                                                                                  

2018 r. poz. 1637).                                                                                                   

Link do strony: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1637/1  

12.5.9. Zmiana i wycofanie oferty. Wykonawca może przed upływem terminu            

do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonania zmian                     

w ofercie lub jej wycofania określa pkt 18 SIWZ. 
  

 13. DODATKOWE WYMAGANIA DLA WYKONAWCÓW 

13.1.      Podwykonawstwo 

a)  Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

b)  Zamawiający żąda wskazania w złożonej ofercie (Załącznik nr 2 do SIWZ)                

przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom, o ile to wiadome podania przez Wykonawcę firm 

podwykonawców. 

c)  Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

d) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia z udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące 

podwykonawców. 

e)  Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu,  

na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych  

http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1637/1
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w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,  

iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia                 

je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

13.2. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a Pzp. 

a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych                             

lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

b) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,                 

musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając                   

wraz z ofertą zobowiązanie podmiotów, o których mowa w art. 22a Pzp,                         

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia.   

c) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie 

zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę                            

z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,                                 

Zamawiający wymaga, aby z treści ww. zobowiązania stanowiącego załącznik                

nr 5 do SIWZ wynikało w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę,                         

przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 

4) czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu                       

do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą. 

d) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 Pzp 

oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp. 
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e) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie,  

w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa 

także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów sporządzone w formie 

elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez te 

podmioty - załącznik nr 7 do SIWZ. 

f) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu nie potwierdzą spełnienia 

przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych 

podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca  

w terminie określonym przez Zamawiającego:  

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub;  

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia,         

jeżeli wykaże spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

13.3. Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie 

W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze 

(konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy Pzp, 

w tym:  

a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

b) Zgodnie z art. 141 ustawy Pzp Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.  

c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

zgodnie z art. 23 Pzp, Wykonawcy ustanowią pełnomocnika                                

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia                         

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie                            

z Pełnomocnikiem. 

d) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:  

 żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach wskazanych                        

w niniejszej SIWZ. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia                             

z postępowania o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie do oferty 

dokumentów dla każdego ,,podmiotu występującego wspólnie” oddzielnie. 

Oświadczenie stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ, składa każdy                                  

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

 Wykonawcy występujący wspólnie muszą łącznie spełniać warunki udziału                   

w postępowaniu na zasadach określonych w niniejszej SIWZ. Oświadczenie 

stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ ma potwierdzać spełnianie warunków 

udziału w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu.  
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 oświadczenie o przynależności/braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o którym mowa w pkt 12.2. SIWZ, pkt 6 - składa każdy                               

z Wykonawców; 

 zobowiązani są na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i 

oświadczenia, o których mowa w pkt 12.2. SIWZ, pkt 8-12 tabeli; 

 składają łącznie: dowód wniesienia wadium, zobowiązanie,  

w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów                

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu (o ile 

dotyczy) oraz pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 12.2. SIWZ, pkt 3 

tabeli ( o ile dotyczy); 

 poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą;  

 W przypadku uznania ich oferty za najkorzystniejszą, przed podpisaniem 

umowy zobowiązani są do przedłożenia umowy  regulującej ich współpracę. 

 

 

14. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ  

I DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIA OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

14.1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się                    

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r.                             

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219, z 2018 r. poz. 650)  

z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej.  

14.2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej, która znajduje się pod adresem 

https://platformazakupowa.pl lub poprzez adres profilu nabywcy 

https://platformazakupowa.pl/pn/zielen_kielce. 

14.3. Korzystanie z platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. 

14.4. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się                    

przy użyciu Platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl lub poprzez adres profilu 

nabywcy https://platformazakupowa.pl/pn/zielen_kielce i formularza Wyślij wiadomość 

dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania.  

14.5. Formularz Wyślij wiadomość (nie dotyczy składania ofert, gdyż wiadomości                                     

nie są zaszyfrowane)  

a) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów składane 

są za pośrednictwem przycisku Wyślij wiadomość jako załączniki, 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/zielen_kielce
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/zielen_kielce
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b) Komunikacja poprzez  Wyślij wiadomość umożliwia dodanie do treści wysłanej 

wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników). Występuje limit  

do 1 GB przy maksymalnej ilości 20 plików lub spakowanych katalogów.   

c) Za datę przekazania składanych dokumentów, oświadczeń, wniosków,  zawiadomień, 

zapytań oraz przekazanie informacji uznaje się kliknięcie  przyciski Wyślij wiadomość  

po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. 

d) Za datę wpływu składanych dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, 

zapytań oraz przekazanie informacji przyjmuje się datę ich wczytania do platformy. 

e) Wykonawca otrzyma powiadomienia tj. wiadomości email dotyczycące komunikatów  

w sytuacji gdy Zamawiający opublikuje informacje publicznie lub spersonalizowaną 

wiadomość zwaną prywatną korespondencją. Warunkiem otrzymania powiadomień 

systemowych jest wcześniejsze poinformowanie Zamawiającego o postępowaniu, 

złożenie oferty, jak i wystosowanie wiadomości przez Wykonawcę w obrębie 

postępowania, na którą otrzyma odpowiedź. Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia 

informacji zamieszczonych w informacjach w Formularzu składania oferty,                           

gdyż pomimo wysyłania powiadomień mailowych mogą ulec awarii lub wiadomość 

może trafić do folderu Spam. 

14.6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące wątpliwości 

związanych z SIWZ, kierując swoje zapytanie za pośrednictwem platformy zakupowej  

poprzez polecenie „Zadaj pytanie”. Treść pytań (bez ujawniania źródła)                                           

wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu zmiany SIWZ, zamawiający przekaże 

Wykonawcom za pośrednictwem platformy zakupowej. Zamawiający informuje, iż każda 

odpowiedź na pytanie Wykonawcy aktualizuje SIWZ. Jednocześnie zamawiający informuje, 

iż pytanie i odpowiedź, wyjaśnienia do treści SIWZ stanowią jej integralną część. 

14.7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcą:  

a) W sprawach technicznych związanych z obsługą platformy należy korzystać                           

z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udzieli wszelkich informacji związanych  

z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy. 

Centrum Wsparcia Klienta dostępne codziennie od poniedziałku do piątku                              

w godz. od 7.00 do 17.00 pod nr tel. 22-101-02-02, 

b) W sytuacjach awaryjnych Zamawiający może również komunikować się  

z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej e-mail: przetargi@zielen.kielce.pl 

P. Małgorzata Wojciechowska (tel.: 41-333-50-62 wew. 312). 

14.8. Wymagania techniczne i organizacyjne:  

a) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej określają: „Regulamin Platformy Zakupowej”                                

oraz „Instrukcja dla Wykonawcy” dostępne na stronie Platformy.                                   

Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania akceptuje warunki korzystania                 

mailto:przetargi@zielen.kielce.pl
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z Platformy zakupowej, określone w „Regulaminie” i „Instrukcji” oraz uznaje                              

go za wiążący. 

b) Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 

2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu                          

o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania 

dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej:                          

„rozporządzenie o elektronizacji”), zalecany format kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego: 

1) dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES; 

2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy zaleca 

się użyć formatu XAdES. 

c) Zamawiający zgodnie z rozporządzeniem o elektronizacji określa:  

1) niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie 

Zakupowej, tj.: 

2) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości co najmniej  

256 kbit/s, platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej 

rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli; 

3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer 

minimalnie wersja 10. 0, 

4) włączona obsługa JavaScript, 

5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format 

plików .pdf. 

6) dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików do wielkości do 75 MB  

w formatach dopuszczanych odpowiednimi przepisami prawa tj. m.in.: txt; .rft; 

.pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx;.pptx; .csv. przy czym 

zaleca się wykorzystanie plików w formacie pdf. 

7) występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej 

oferty do 1 GB przy maksymalnej ilości 20 plików. 

14.9. Zamawiający informuje, iż każda odpowiedź na pytanie Wykonawcy aktualizuje SIWZ. 

 

 15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

         

15.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 

Cześć 1 –  10 000 PLN (dziesięć tysięcy złotych 00/100)  

Cześć 2 -     2 000 PLN (dwa tysiące złotych 00/100)  

przed upływem terminu składania ofert. 

15.2. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 
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15.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym,  

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5        

pkt. 2 Ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r. poz. 359). 

Innych form wniesienia wadium Zamawiający nie dopuszcza!!! 

15.4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, kwota wymieniona w pkt. 15.1. 

powinna być wpłacona przelewem na konto: 

BZ WBK S.A. I O/KIELCE 34 1090 2040 0000 0005 3800 4603 

                     tytułem: Wadium – przetarg na „Zakup mieszanek mineralno-asfaltowych i emulsji 

asfaltowej na potrzeby Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych 

w Kielcach z podziałem na 2 części” cześć nr …….- wpisać nr części 

15.5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym 

wniesienie wadium w pieniądzu przelewem bankowym Zamawiający będzie 

uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek 

Zamawiającego potwierdzi otrzymanie środków przed upływem składania ofert. 

15.6. Wadium w formie niepieniężnej, wystawione na potrzeby postępowania powinno 

być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia  

i musi obejmować cały okres związania z ofertą. Wadium wnoszone jest poprzez 

platformę.  

15.7. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji/poręczenia 

powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem.                               

15.8. Z treści gwarancji/poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne                  

na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania                  

z ofertą zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej 

kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. 

15.9. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku 

bankowym.  

15.10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium w przypadkach określonych                            

w art. 46 ust. 1, 1a i 2 Ustawy Pzp. 

15.11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz  

z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym                             

było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku 

bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 

Wykonawcy. 
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15.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca  

w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących 

po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa                     

w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki,                      

o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania 

oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

15.13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami (zgodnie z art. 46 ust. 5 Pzp),                  

jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

        określonych w ofercie, 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 

        z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

15.14. Oferta Wykonawcy niezabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie 

odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b. 

 

 16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.   

 17.   TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 

Termin związania ofertą upływa po 60 dniach od daty terminu składania ofert. 

 18. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

18.1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej                   

pod rygorem nieważności i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpowiednimi 

dokumentami rejestracyjnymi lub przez pełnomocnika. 

18.2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje 

odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.  

18.3. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej 

pod adresem https://platformazakupowa.pl za pomocą Formularza składania oferty.  

18.4. Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca w sposób niebudzący 

wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, załączając 

stosowne wyjaśnienia, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa                   

w art. 86 ust.4 ustawy Pzp. Informacje te powinny zostać załączone w osobnym 

miejscu w kroku 1 składania oferty przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy 

https://platformazakupowa.pl/
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przedsiębiorstwa. Zaleca się aby każdy dokument zawierający tajemnicę 

przedsiębiorstwa został zamieszczony w odrębnym pliku. 

18.5. Wykonawca składa ofertę w następujący sposób: 

a) po wypełnieniu Formularza składania oferty i załączeniu wszystkich 

wymaganych załączników należy kliknąć przycisk Przejdź do podsumowania; 

b) oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym 

kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis 

Wykonawca może złożyć: 

1) bezpośrednio na dokumencie przesyłanym do systemu lub 

2) dla całego pakietu dokumentu w kroku 2 Formularz składania oferty  

(po kliknięciu w przycisku Przejdź do podsumowania) 

c) klikamy przycisk Złóż ofertę; 

d) następnie system zaszyfruje ofertę, tak by była niedostępna przez zamawiającego  

do terminu otwarcia ofert; 

e) ostatnim krokiem jest wyświetlenie się komunikatu i przesłanie wiadomości email  

z platforma zakupowa.pl z informacja na temat złożonej oferty; 

f) w celach odwoławczych z uwagi na zaszyfrowanie oferty                                               

na platformazakupowa.pl wykonawca powinien przechowywać kopię swojej 

oferty wraz z pobranym plikiem XML na swoim komputerze; 

g) za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie wraz  

z wgraniem paczki w formacie XML w drugim kroku składania oferty poprzez 

kliknięcie przycisku „ Złóż ofertę” i wyświetlenie komunikatu, że oferta została 

złożona;  

18.6. Wykonawca zobowiązany jest składając ofertę załączyć do niej na platformie 

zakupowej następujące oświadczenia i dokumenty podpisane kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym: 

a) Oferta cenowa sporządzona wg załącznika nr 2 do SIWZ oraz formularz cenowy 

wg załącznika 2a do SIWZ; 

b) Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia 

(JEDZ) – wg załącznika nr 7 do SIWZ; 

c) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli wykonawca polega na zasobach innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp – o ile dotyczy; 

d) Oryginał gwarancji/poręczenia, jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie                         

niż pieniądz – o ile dotyczy; 

e) Pełnomocnictwo, określające jego zakres: 

 gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia 

oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych – o ile dotyczy;  

Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w formie: 

- w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do 

reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną  
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w dokumencie rejestracyjnym właściwym dla formy organizacyjnej (czyli przez 

mocodawców – osoby udzielające pełnomocnictwa, a nie osobę otrzymującą 

pełnomocnictwo);  

lub 

- elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 

notariusza. 

W przypadku, gdy Wykonawca będzie dysponował jedynie pełnomocnictwem  

jedynie w formie pisemnej, winien uzyskać elektroniczne poświadczenie zgodności 

odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, które notariusz opatruje 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

 

 do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo  

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego 

ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. W/w pełnomocnictwo 

może zostać zastąpione umową o współdziałaniu, z której będzie wynikać 

przedmiotowe pełnomocnictwo – o ile dotyczy; 

Pełnomocnictwo/umowa o współdziałanie winny być załączone do oferty w formie: 

- w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym osób upoważnionych do reprezentowania poszczególnych 

członków konsorcjum lub przez wspólników spółki cywilnej zgodnie z formą 

reprezentacji, określoną w dokumencie rejestracyjnym; 

- elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 

notariusza. 

W przypadku, gdy Wykonawca będzie dysponował jedynie 

pełnomocnictwem/umową o współdziałanie jedynie w formie pisemnej, winien 

uzyskać elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z 

okazanym dokumentem, które notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym.  

 

18.7. Zmiana lub wycofanie oferty przez Wykonawcę: 

a) Wykonawca może przed terminem składania ofert zmienić bądź wycofać ofertę                          

za pośrednictwem Formularza składania oferty; 

b) Z uwagi na to, że oferta wykonawcy jest zaszyfrowana nie można jej edytować                   

przez zmianę oferty rozumie się złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej, 

jednak należy to zrobić przed terminem składania ofert w postępowaniu; 

c) Złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej w postępowaniu, w którym 

zamawiający dopuszcza złożenie tylko jednej oferty przed upływem terminu 

zakończenia składania ofert w postępowaniu powoduje wycofanie oferty 

poprzednio złożonej; 
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d) Wycofanie złożonej oferty, powoduje że Zamawiający nie będzie miał 

możliwości zapoznania się z nią po upływie terminu zakończeniu składania ofert 

w postępowaniu; 

e) Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może dokonać zmiany 

złożonej oferty.  

 19. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

19.1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej, w terminie                        

do 20.03.2020 r., godz. 10:00. 

19.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.03.2020 r. godz. 10:30 za pośrednictwem platformy 

zakupowej poprzez odszyfrowanie ofert. Otwarcie ofert jest jawne i będzie się 

odbywać w siedzibie Zamawiającego, ul. Sandomierska 249, 25-330 Kielce,                    

w pokoju nr 14 (sala konferencyjna). 

19.3. Oferta złożona po terminie nie podlega otwarciu. 

19.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

19.5. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,                  

a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu 

gwarancji i warunków płatności zawarte w ofertach. 

19.6. Informację z otwarcia ofert zamawiający udostępni na platformie zakupowej. 

Informacja ta będzie stosowna do art. 86 ust.5 ustawy Pzp.  

19.7. Każdy z Wykonawców w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie 

zakupowej Zamawiającego informacji o których mowa powyżej, przekazuje 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o których mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.                       

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może 

złożyć wraz z oświadczeniem dowody potwierdzające, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu.                            

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.  

 20. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

20.1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty  

z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków ewentualnych upustów  

i rabatów oraz innych kosztów określonych w niniejszej SIWZ.  

20.2. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu                  

do drugiego miejsca po przecinku. Wartości składające się na cenę oferty muszą 

być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,   

z odpowiednim zaokrągleniem w dół lub w górę w następujący sposób: 

  - w dół – jeżeli kolejna cyfra jest mniejsza od 5; 

  - w górę – jeżeli kolejna cyfra jest większa od 5 lub równa 5. 
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20.3. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą regulowane w złotych 

polskich.  

 

21. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW  

I SPOSOBU OCENY OFERT, A JEŻELI PRZYPISANIE WAGI NIE JEST 

MOŻLIWE Z OBIEKTYWNYCH PRZYCZYN, ZAMAWIAJĄCY WSKAZUJE 

KRYTERIA OCENY OFERT W KOLEJNOŚCI OD NAJWAŻNIEJSZEGO DO 

NAJMNIEJ WAŻNEGO 

21.1. W odniesieniu do Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu                      

i których Wykonawca nie został wykluczony z postępowania  komisja dokona 

oceny ofert. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi 

kryteriami i ich wagami:  

      

Lp. 
KRYTERIUM 

Znaczenie procentowe 

w kryterium 

Maksymalna ilość punktów jakie może 

otrzymać oferta za dane kryterium 

1. Cena 100% 100 

 

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt. 

21.2. Opis kryteriów oraz sposób obliczania wartości punktowej dla poszczególnych 

kryteriów: 

 Kryterium „Cena”  

            - ocenie podlega cena całkowita oferty 

- oferta o najniższej cenie otrzyma 100 pkt,  

- ilość punktów w kryterium cena zostanie obliczona na podstawie poniższego  

    wzoru: 

                    C min. 

C =   -----------------  x 100                     1 % - 1 punkt  

   C bad. 

gdzie:  

C  -  ilość punktów w kryterium cena 

C min.  -  cena najniższa spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu                             

i złożonych przez Wykonawców, którzy nie podlegali wykluczeniu w danym etapie 

badania i oceny ofert 

            C bad.  -  cena oferty  

Jedynym kryterium oceny ofert jest: cena. Zamawiający uzna jako najkorzystniejszą ofertę z 

najniższą ceną. Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku. 

21.3. Zamawiający w odniesieniu do Wykonawcy, który otrzymał największą ilość punktów 

wezwie w ustawowym terminie do złożenia dokumentów w zakresie nie podlegania 

wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Potwierdzenie 

dokumentami wskazanych okoliczności będzie stanowić podstawę dokonania wyboru 

oferty tego Wykonawcy.  
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22. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ 

MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY 

WARIANTOWE WRAZ Z WYBRANYMI KRYTERIAMI OCENY, JEŻELI 

ZAMAWIAJACY WYMAGA LUB DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

23. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY 

ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE 

ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ 

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 

 

24. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT, W JAKICH MOGĄ BYĆ 

PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A 

WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA  

W WALUTACH OBCYCH 

24.1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

24.1. Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą  

w walucie polskiej w złotych (PLN).  

 

25. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARACIA UMOWY 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

25.1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 

Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, 

siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania 

działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną 

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni; 

c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia ofert, a w 

przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy, braku równoważności 

lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności; 

d) unieważnieniu postępowania;  

- podając uzasadnienia faktyczne i prawne. 

25.2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy, informacja, o której 

mowa w 25.1.2, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody 

przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające. 

25.3. Zamawiający udostępnia informację, o których mowa w pkt. 25.1.1, 25.1.4,  

na stronie internetowej. 
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25.4. Zamawiający może nie ujawnić informacji, o których mowa w pkt. 25.1., jeżeli ich 

ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 

25.5. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed 

podpisaniem umowy zobowiązany jest do: 

a) przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie  

ubiegających się o udzielenie zamówienia;  

b) złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy  

   i okazania ich pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje; 

 

26. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO 

WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, 

ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 

26.1. Określa projekt umowy stanowiący załącznik do SIWZ. 

26.2. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następującej okoliczności: 

    26.2.1. zmiana terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: 

a) rozpoczęcie wykonania - o okres rozstrzygania postępowania, 

b) dopuszczalne jest skrócenie terminu wykonania umowy, 

c) zmiany będące następstwem działania osób trzecich lub organów władzy 

publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie wykonania 

zamówienia, 

d) zmiany przepisów prawa, które spowodują przerwanie lub czasowe 

zawieszenie wykonania zamówienia; 

26.2.2. zmiana wartości umowy w przypadkach: 

a) zmiany  zasad  gromadzenia   i   wysokości  pracowniczych   planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 roku                 

o   pracowniczych   planach   kapitałowych ,  o  ile   Wykonawca  wykaże,                               

że   zmiany  opisane  w   niniejszym  ustępie  mają  wpływ  na wykonanie                    

umowy przez Wykonawcę. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego                    

z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczących zawarcia 

porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zamawiający 

uwzględnia odpowiednią zmianę wynagrodzenia, o której mowa powyżej, 

obejmującą sumę wzrostu kosztów związanych bezpośrednio z realizacją 

zamówienia publicznego wynikającą z wpłat do PPK dokonywanych                     

przez podmioty zatrudniające uczestniczące w wykonywaniu zamówienia 

publicznego, w zakresie obciążającym podmiot zatrudniający. Wykonawca 

przedstawia sposób i podstawę wyliczenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dodatkowych 

dokumentów lub udzielenia informacji potwierdzających wzrost kosztów 

związanych bezpośrednio z realizacją zamówienia publicznego, 
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b) zmian ilościowych asortymentu pod warunkiem, iż zamawiający zrealizuje 

deklarowaną gwarantowaną wartość umowy wskazaną w § 3 ust. 3 (w 

poszczególnych częściach zamówienia). Zmiany ilościowe związane będą  

z różnicy w zapotrzebowania na poszczególny asortyment w zależności od zleceń, 

które będzie realizował zamawiający. 

c)  wydłużenie terminu wykonania zamówienia w przypadku, gdy u Zamawiającego 

wystąpi zapotrzebowanie na produkt stanowiący przedmiot zamówienia                         

a przewidziane maksymalne wielkości zamówienia nie zostały wykorzystane. 

Wydłużenie okresu obowiązywania umowy nie może być dłuższe niż do czasu 

osiągnięcia maksymalnej wielkości zamówienia w rzeczowym postępowaniu 

zgodnie z ilościami określonymi w Charakterystyce przedmiotu zamówienia – 

stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ oraz maksymalną wartością umowy;            

26.2.3 zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany 

przepisów ustawy Pzp oraz ustawy Kodeks Cywilny;          

26.2.4. zmiany zakresu i sposobu wykonania przedmiotu zamówienia: 

a) zaistnienie okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie jest              

możliwe, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

b) w sytuacji zmiany zaoferowanego przedmiotu zamówienia na inny  

o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku 

wycofania z rynku zaoferowanego przedmiotu zamówienia lub jego 

niedostępności; 

26.2.5. inne zmiany: 

a) zmiana nazwy zadania, 

b) zmiana nazwy Wykonawcy, 

c) zmiany osobowe w zakresie osób odpowiedzialnych za współpracę  

z Wykonawcą i osoby odpowiedzialnej za wykonanie usługi z ramienia 

Wykonawcy, 

d) zmiany podwykonawców lub wprowadzenie podwykonawców w przypadku 

braku ich wymienienia w ofercie jako spełniających warunki lub wymagania 

opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jeśli były opisane  

i Wykonawca składając ofertę polegał na zasobach innych podmiotów). 

 
27. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

27.1.  Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

27.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 

uzasadniające wniesienie odwołania.  
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27.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub 

w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu                                   

lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

27.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu                  

do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się  

z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego 

kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. 

27.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane  

w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni  

- jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

27.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest 

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia 

publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

27.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 27.5 i 27.6. SIWZ wnosi się 

w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 

staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 

podstawę jego wniesienia. 

27.8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia 

o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

a)  30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia  

 o udzieleniu zamówienia. 

b)  6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował  

 w   Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

27.9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę 

Odwoławczą orzeczenia.  

27.10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego  

w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której 

przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której 

przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby 

Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu 

odwołanie.   
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27.11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się 

uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie 

zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 

27.12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 

wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. 

27.13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień 

ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach 

wolnych od pracy. 

27.14. W sprawach nie uregulowanych w pkt 27 w zakresie wniesienia odwołania  

i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 - 198g ustawy.  

 
28. ZAŁĄCZNIKI STANOWIĄCE INTEGRALNĄ CZĘŚĆ SPECYFIKACJI 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 Załącznik nr 1 – Charakterystyka przedmiotu zamówienia  

 Załącznik nr 2 – Oferta cenowa  

 Załącznik nr 2a – Formularz cenowy 

 Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 Załącznik nr 4 – Wykaz Dostaw 

 Załącznik nr 5 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy 

                          niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia  

 Załącznik nr 6 a - Projekt Umowy Część 1 

 Załącznik nr 6 b - Projekt Umowy Część 2 

 Załącznik nr 7 - JEDZ 

 Załącznik nr 8 - Informacja o ochronie danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO 

 Załącznik nr 9 - Mieszanki mineralno-asfaltowe i emulsje asfaltowe. Wymagania 

techniczne. 

 Załącznik nr 10 – Instrukcja wypełniania JEDZ 
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Załącznik nr 1  

Charakterystyka przedmiotu zamówienia 

 

,,Zakup mieszanek mineralno-asfaltowych i emulsji asfaltowej na potrzeby Rejonowego 

Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. z podziałem na 2 części” 

 

Wielkość przedmiotu zamówienia 

Zamawiający informuje, że przy zakupie i dostawach mieszanek mineralno-asfaltowych 

oraz emulsji asfaltowej będącej przedmiotem zamówienia stosuje prawo opcji, oznacza to, 

że podane ilości w kolumnie 4 są wielkościami maksymalnymi, które mogą być odebrane w 

trakcie realizacji zamówienia. Natomiast gwarantowane minimalne ilości, które mogą 

zostać odebrane określa kolumna 5. 

1. Część 1 

Lp. Przedmiot zamówienia 
Jednost

ka 

Ilość 

maksymalna 

Gwarantowana 

ilość minimalna 

1 2 3 4 5 

1 

Mieszanka min.-asfaltowa (AC11W 50/70 

lub AC16W 50/70)   warstwa 

wyrównawcza KR1, KR2 

tona 550 275 

2 
Mieszanka min.-asfaltowa (AC16W 

35/50) warstwa wyrównawcza KR3, KR4 
tona 300 150 

3 

Mieszanka min.-asfaltowa (AC8S 50/70 

lub AC11S 50/70).  warstwa ścieralna 

KR1, KR2 

tona 1500 750 

4 

Mieszanka min.-asfaltowa (AC8S 50/70 

lub AC11S 50/70).                                       

warstwa ścieralna KR3, KR4 

tona 350 175 

5 

Mieszanka min.-asfaltowa (AC8S 50/70 

lub AC11S 50/70).                                       

warstwa ścieralna KR5, KR6 

tona 200 100 

6 

Mieszanka min.-asfaltowa  (AC8S 50/70 

lub AC11S 50/70)                                       

warstwa ścieralna KR1, KR2-II  zmiana  

tona 200 100 

7 

Mieszanka min.-asfaltowa (AC8S 50/70 

lub AC11S 50/70)                                       

warstwa ścieralna KR3, KR4-II  zmiana  

tona 400 200 

8 

Mieszanka min.-asfaltowa (AC8S 50/70 

lub AC11S 50/70)                                       

warstwa ścieralna KR1, KR2-III zmiana  

tona 300 150 
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9 

Mieszanka min.-asfaltowa                                                                 

(AC8S 50/70 lub AC11S 50/70)                                       

warstwa ścieralna KR3, KR4-III zmiana  

tona 700 350 

  

1.1. Wymagania dodatkowe: 

-Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna spełniać wymagania PN-EN 13108-1 „lub równoważne” 

 w zakresie wytycznych WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne 

(Załącznik nr 9 do SIWZ).  

-Przed wydaniem mieszanki mineralno-asfaltowej, na wniosek Zamawiającego, Wykonawca dostarczy 

(zgodnie z zasadami i wymaganiami Miejskiego Zarządu Dróg w  Kielcach) dokumentację mieszanki 

(sprawozdania z badań typu, DWU, certyfikaty) oraz 13 próbek masy  przygotowanych w ubijaku 

Marshalla. Próbki wraz z dokumentacją powinny być przygotowane do odbioru przez Zamawiającego 

w ciągu 10 dni od ich zamówienia.                  

-Wykonawca zobowiązany jest do wydania Zamawiającemu mieszanki mineralno - asfaltowej na 

gorąco o temp. 160-175°C. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzania temperatury masy  

w wytwórni przy odbiorze.      

- Dostawy będą odbywać się sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego od dnia podpisania umowy 

do dnia 31.12.2020 r. Odbiór mieszanki mineralno-asfaltowej odbywać się będzie transportem 

własnym Zamawiającego z wytwórni mieszanki Wykonawcy zlokalizowanej w obrębie do 25 km 

od Bazy Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o., adres: 25-330 

Kielce, ul. Sandomierska 249. O ilości i terminie dostaw Wykonawca zostanie zawiadomiony 

telefonicznie lub mailem na 1 dzień przed przewidywanym terminem odbioru mieszanki.  

  - Wykonawca umożliwi odbiór mieszanki: 

– w następnym dniu po zgłoszeniu – w ciągu 1 godziny od momentu  podstawienia transportu 

Zamawiającego do załadunku, 

– po wcześniejszym uzgodnieniu (min. 1 dzień przed terminem odbioru)  

w godzinach popołudniowych – II zmiana (godz. 14:00-16:00) i nocnych – III zmiana (godz. 20:00-

22:00) Minimalna jednorazowa ilość 4t. 

– w godzinach: 

 poz. 1-5 tabeli, odbiór I zmiana, w godzinach 7:00–14:00, 

 poz. 6-7 tabeli, odbiór II  zmiana, w godzinach 14:00-16:00, 

 poz. 8-9 tabeli, odbiór III zmiana, w godzinach 20:00-22:00. 
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 2. Część 2 

 

Lp. Przedmiot zamówienia Jednostka 
Ilość 

maksymalna 

 

Gwarantowana 

ilość  

minimalna 

 

1 2 2 4 5 

1 Kationowa emulsja asfaltowa tona 70 35 
 

  

 

2.1. Wymagania dodatkowe:  

Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy:  

-kationowej emulsji asfaltowej niemodyfikowanej, szybkorozpadowej C 65 przeznaczonej do 

remontów cząstkowych za pomocą remontera typu PACHER i masą z otaczarki.  Emulsja 

powinna posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę lub Certyfikat 

Europejski i Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji wydany przez jednostkę notyfikacyjną 

wyznaczoną przez UE - Instytut Testowania i Certyfikacji „lub równoważny” oraz spełniać 

warunki określone w Wymaganiach technicznych. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach 

publicznych. WT- 3 Emulsje asfaltowe 2009. – IBDiM Warszawa 2009. 

- Dostawa obejmuje również załadunek emulsji do podstawionego pojazdu Zamawiającego 

(remontera lub skrapiarki). Odległość miejsca odbioru emulsji od siedziby Zamawiającego 

nie może przekraczać 25 km.  

-Dostawy będą odbywać się sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego  

od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r. Jednorazowy załadunek wynosi min. 0,3 tony 

emulsji. Odbiór w godzinach od godz. 18:00 do 15:00 dnia następnego. Wykonawca powinien 

zapewnić w wymienionym terminie ciągłość dostaw.  
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Załącznik nr 2 

OFERTA CENOWA  

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego                   

w trybie przetargu nieograniczonego na:  

 

,,Zakup mieszanek mineralno-asfaltowych i emulsji asfaltowej na potrzeby Rejonowego 

Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. z podziałem na 2 części” 

 

1. Zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

składamy niniejszą ofertę:  

1.1. Część 1 – „Zakup mieszanek mineralno-asfaltowych” 

CENA BRUTTO  CAŁOŚCI  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (łącznie z podatkiem VAT) 

 

wynosi: ……………………….……… zł 

 

SŁOWNIE:  

 

………………………………………………………………………………………..zł 

  

 

1.2. Część 2 – „Zakup emulsji asfaltowej” 

CENA BRUTTO  CAŁOŚCI  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (łącznie z podatkiem VAT) 

 

wynosi: ……………………….……… zł 

 

SŁOWNIE:  

 

………………………………………………………………………………………..zł 

 

  

Dane dotyczące Wykonawcy: 

 

Nazwa: ................................................ 

 

Siedziba: ................................................  

 

Imię Nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisania umowy:  

 

…………………………………………………………………………………….................… 

 

Adres poczty elektronicznej:     ................................................   
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Strona internetowa:  ................................................   

 

Numer telefonu:           0 (**) ......................................   

 

Numer faksu:           0 (**) ......................................  

 

Numer NIP:    ................................................ 
  

2. Jako Wykonawca jestem:    małym lub średnim przedsiębiorstwem     

                                                 innym przedsiębiorstwem     

                                         * proszę o wstawienie  ,,X’’  w odpowiednim polu 

Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna 

suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro; 

Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót                        

nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro.  

3. Oświadczamy, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 

31.12.2020 roku.  

5. Oświadczamy, że termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury VAT.   

6. Oświadczam, że wytwórnia mieszanek jest zlokalizowana w: 

Część 1 …………………………………………………..................... (należy podać 

adres), jej odległość od bazy RPZiUK Sp. z o. o. wynosi ….......... km (do 25 km).  

Część 2 …………………………………………………..................... (należy podać 

adres), jej odległość od bazy RPZiUK Sp. z o. o. wynosi ….......... km (do 25 km).    

   

7. Oferujemy wykonanie zamówienia na warunkach określonych w SIWZ  

i wszystkich załącznikach do niej.  

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami do umowy  

w niniejszym postepowaniu, akceptujemy je i nie wnosimy do nich zastrzeżeń                        

oraz przyjmujemy warunki tam zawarte.  

9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany                       

w SIWZ, tj. 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

10. Oświadczamy, że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszelkie 

wymagania Zamawiającego. 

 

11. Zgodnie z art. 36b ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

oświadczam/y, że zamierzamy powierzyć do wykonania podwykonawcom następujące 

części zamówienia (*proszę wypełnić jeżeli dotyczy) 
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Lp. Opis części zamówienia przewidzianej 

do wykonania przez podwykonawcę 
Firma podwykonawcy 

   

   

 

UWAGA:  

W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni powyższej tabeli, Zamawiający uzna, iż Wykonawca 

zamierza wykonać całość zamówienia bez udziału podwykonawców. 

12. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu*.  
* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO                   

- treści oświadczenia wykonawca nie składa np. przez jego wykreślenie. 

13. Informujemy, że dokumenty o których mowa w pkt.12 SIWZ : 

………………………………………………………… (wpisać nazwę dokumentu) 

są dostępne w formie elektronicznej w ogólnodostępnej i bezpłatnej bazie danych pod adresem 

strony internetowej:   

…………………………………………………….. (należy wpisać adres strony internetowej) lub 

są w posiadaniu Zamawiającego, gdyż zostały złożone w postepowaniu 

…………………………………………. i są nadal aktualne.  

 

14. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z „Regulaminem platformazakupowa.pl” i wszelkimi 

instrukcjami. 

15. Oświadczamy, że wszystkie kartki naszej oferty łącznie ze wszystkimi załącznikami                 

są  ponumerowane i cała oferta składa się z .............  kartek.  

16. Podajemy nr konta, na które powinno być zwrócone wadium  

        ................................................................................................................ 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

.....…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

...................... dnia .................................. 

       .................................................. 
                                                                                        podpisy Wykonawcy 
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Załącznik nr 2a 

 

FORMULARZ CENOWY 
na realizację zamówienia publicznego na 

 

,,Zakup mieszanek mineralno-asfaltowej i emulsji asfaltowej na potrzeby Rejonowego 

Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. z podziałem na 2 części” 

 

Wielkość przedmiotu zamówienia 

Zamawiający informuje, że przy zakupie i dostawach mieszanek mineralno-asfaltowych 

oraz emulsji asfaltowej będących przedmiotem zamówienia stosuje prawo opcji, oznacza 

to, że podane ilości w kolumnie 4 są wielkościami maksymalnymi, które mogą być 

odebrane w trakcie realizacji zamówienia. Natomiast gwarantowane minimalne ilości, 

które mogą zostać odebrane określa kolumna 5. 

Wykonawca w ofercie cenowej jest zobowiązany przyjąć do wyceny  

wielkości podane w tabeli 

 

 

Część 1 – Zakup mieszanek mineralno-asfaltowych 

 

Lp. Przedmiot zamówienia Jednostka 
Ilość 

maksymalna 

Gwarantowana 

ilość  

minimalna 

Cena 

jednostkowa 

brutto  

w złotych za  

1 tonę 

mieszanki 

Wartość brutto 

[ilość x cena 

jednostkowa brutto 

w złotych za 1 tonę 

mieszanki]  

[kol.4 x kol.6] 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Mieszanka min.-

asfaltowa           

(AC11W 50/70 lub 

AC16W 50/70)                                      

warstwa wyrównawcza 

KR1, KR2 

tona 550 275   

2 

Mieszanka min.-

asfaltowa           

(AC16W 35/50)                                      

warstwa wyrównawcza 

KR3, KR4 

tona 300 150   

3 

Mieszanka min.-

asfaltowa              

(AC8S 50/70 lub 

AC11S 50/70).                                       

warstwa ścieralna KR1, 

KR2 

tona 1500 750   
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4 

Mieszanka min.-

asfaltowa                   

(AC8S 50/70 lub 

AC11S 50/70).                                       

warstwa ścieralna KR3, 

KR4 

tona 350 175   

5 

Mieszanka min.-

asfaltowa                   

(AC8S 50/70 lub 

AC11S 50/70).                                       

warstwa ścieralna KR5, 

KR6 

tona 200 100   

6 

Mieszanka min.-

asfaltowa                   

(AC8S 50/70 lub 

AC11S 50/70)                                       

warstwa ścieralna KR1, 

KR2-II  zmiana  

tona 200 100   

7 

Mieszanka min.-

asfaltowa                   

(AC8S 50/70 lub 

AC11S 50/70)                                       

warstwa ścieralna KR3, 

KR4-II  zmiana  

tona 400 200   

8 

Mieszanka min.-

asfaltowa                                                                 

(AC8S 50/70 lub 

AC11S 50/70)                                       

warstwa ścieralna KR1, 

KR2-III zmiana  

tona 300 150   

9 

Mieszanka min.-

asfaltowa                                                                 

(AC8S 50/70 lub 

AC11S 50/70)                                       

warstwa ścieralna KR3, 

KR4-III zmiana  

tona 700 350   

 Suma brutto całości: 
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Część 2 – Zakup emulsji asfaltowej 

 

Lp. 
Przedmiot 

zamówienia 
Jednostka 

Ilość 

maksymalna 

Gwarantowana 

ilość  

minimalna 

Cena 

jednostkowa 

brutto  

w złotych za  

1 tonę 

mieszanki 

Wartość brutto 

[ilość x cena 

jednostkowa 

brutto w 

złotych za 1 

tonę 

mieszanki]  

[kol.4 x kol.6] 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Kationowa emulsja 

asfaltowa 
tona 70 35   

 
Suma brutto całości: 

 

 

 

 

 

 

...................... dnia .................................. 
 

 

         ........................................................ 
podpisy Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 
 

        Zamawiający: 
            Rejonowe Przedsiębiorstwo       

  Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o.   

    ul. Sandomierska 249, 25-330 Kielce                                                                                                                                       

Wykonawca: 

……………………………………

……………………………………

…………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………

………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA / GRUPA KAPITAŁOWA 

  
przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego na: 

,,Zakup mieszanek mineralno-asfaltowych i emulsji asfaltowej na potrzeby Rejonowego 

Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. z podziałem na 2 części” 

 

oświadczam, co następuje: 
 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

   

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy 

Pzp. 

 
Art.  24. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

23)  wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

 
…………….…… (miejscowość), dnia ………….…. r.  

                 ………………………………… 

          (podpis) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie 
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art. 24 ust. 11 ustawy Pzp przedkładam następujące środki dowodowe wskazujące na brak podstaw do 

wykluczenia z niniejszego postępowania:  

…………………………………………………………………………………………..…………

………...........………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………..…………………...........………………… 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

                       ……………………………… 

                 (podpis) 

Art. 24 ust. 11. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 

ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu                           

o udzielenie zamówienia. 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą 

oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

        

                                                                                               ……………………………… 

                (podpis) 
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Załącznik  nr 4 

WYKAZ DOSTAW 

przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

w trybie przetargu nieograniczonego na: 

,,Zakup mieszanek mineralno-asfaltowych i emulsji asfaltowej na potrzeby Rejonowego 

Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. z podziałem na 2 części” 

 

przedkładamy wykaz dostaw:  
 

Lp. 
Przedmiot/Zakres 

dostaw 

Wartość 

dostawy 

Nazwa i adres  

Wykonawcy dostawy 

w przypadku gdy 

wykonawca polegać 

będzie na wiedzy  

i doświadczeniu innego 

podmiotu* 

Termin 

wykonania 

dostawy 

data 

rozpoczęcia-

data 

zakończenia 

Nazwa  

i adres podmiotu  

na rzecz którego 

dostawa została 

wykonana 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

* W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zdolności technicznej lub zawodowej innego 

podmiotu, zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy zobowiązany jest to udowodnić Zamawiającemu. 

W tym celu należy do wykazu dołączyć zobowiązanie innego podmiotu do oddania                             

do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 

(załącznik nr 5 do SIWZ). 

W załączeniu do wykazu przedstawiamy dowody określające, czy dostawy  

te zostały wykonane lub są wykonywane w sposób należyty.  

 

 

 

...................dnia............................ roku    

 

      ........................................................ 
podpisy Wykonawcy 

 

 

 

 



                    
 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02/PN/2020 

str. 44 

 

 

Załącznik nr 5 

 

        Zamawiający: 

            Rejonowe Przedsiębiorstwo   

Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o.   

    ul. Sandomierska 249, 25-330 Kielce                                                                                                                                       
 

ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU 
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia. (art. 22a Pzp) 

 

PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY ZASOBY: 

 

…………………………………………………………………………………………………... 
(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 

 

Niniejszym, zobowiązuję się do udostępnienia Wykonawcy: 

 

…………………………………………………………………………………………………... 
(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę) 

niezbędnych zasobów tj.:  

Zakres udostępnianych zasobów niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunku: 

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej* 

- zdolności technicznej lub zawodowej* 
 

* niepotrzebne skreślić 

 

na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia publicznego pn.: 

 

,,Zakup mieszanek mineralno-asfaltowych i emulsji asfaltowej na potrzeby Rejonowego 

Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. z podziałem na 2 części” 

 

1. Oświadczam, iż:  

 

a) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów przy wykonywaniu 

zamówienia będzie następujący: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
 (np. podwykonawstwo – zakres realizowany przez wykonawcę, w przypadku osób – imię i nazwisko, funkcja lub 

zakres wykonywanych czynności) 

 

b) zakres i okres  mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:  

………………………………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………… 

c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:  

………………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………………… 
(umowa cywilno-prawna, umowa o współpracę, itp. ) 
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UWAGA:  

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 

te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane - 

Podmiot ten musi zostać wskazany jako podwykonawca – art. 22a ust. 4 Pzp . 

 

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów,  

za szkodę poniesioną przez Zamawiającego  powstałą wskutek nieudostępnienia tych 

zasobów, chyba że za nieudostępnienie nie ponosi winy. 

Oświadczamy, że jestem/śmy świadomy/i, iż w przypadku szkody Zamawiającego powstałej 

wskutek nieudostępnienia ww. zasobów odpowiadam/y wobec Zamawiającego solidarnie  

z ww. Wykonawcą. Moja odpowiedzialność wygasa jeżeli nieudostępnienie przedmiotowych 

zasobów nastąpiło na skutek okoliczności, za które nie ponoszę winy. 

 

            
 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

        

………………………………   

(podpis osoby umocowanej prawnie  

DOTYCZY PODMIOTU UDOSTEPNIAJĄCEGO ZASOBY) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne                      

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

        

                                                                                                     ……………………………… 
                (podpis) 
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Załącznik  nr 6a 

           Umowa          /PN/2020 

 

zawarta dnia ………………..2020 r. w Kielcach pomiędzy: 

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..                                       

…………………………………………………………………………………………………….. 

reprezentowaną przez:  

1. ……………………  – …………………... 

2. ……………………  – …………………... 

zwanym dalej: Wykonawcą 

a 

Rejonowym Przedsiębiorstwem Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą                           

w Kielcach, ul. Sandomierska 249, 25-330 Kielce, zarejestrowaną w KRS prowadzonym przez 

Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego                          

pod numerem 0000056716, NIP 657-038-70-97, REGON 290414024, Nr BDO 000000109 

kapitał zakładowy 38 217 000,00 zł,  

reprezentowaną przez: 

1. Prezes Zarządu – Michał Miszczyk 

2. Prokurent  –  …………………….. 

 

zwaną dalej: Zamawiającym. 

 

Umowę niniejszą strony zawierają w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na:  

 

,,Zakup mieszanek mineralno-asfaltowych i emulsji asfaltowej na potrzeby Rejonowego 

Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. z podziałem na 2 części” 

 

Dokumentacja postępowania, w tym SIWZ oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną 

część umowy. 

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 22a ust.1 i 2 ustawy, 

odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek udostępnienia 

tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
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§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży, a Zamawiający do nabycia mieszanek    

mineralno-asfaltowych w ilościach i rodzajach określonych w SIWZ, zwanych dalej 

towarem, przedmiotem zamówienia. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest 

wolny od wad fizycznych i prawnych.  

§ 2 

1. Zakupy towaru będą odbywać się sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego,  

od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 roku.  

2. O ilości i terminie dostaw Wykonawca zostanie zawiadomiony telefonicznie lub faksem                

na 1 dzień przed przewidywanym terminem odbioru towaru. 

3. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie ilości i jakości towaru  

w dniu zakupu. Sprawdzenie będzie polegało na upewnieniu się, że towar jest wolny  

od wad, a w szczególności, że dostawa towaru jest zgodna pod względem ilościowym  

i jakościowym z zamówieniem.  

4. Wykonawca umożliwi odbiór towaru:  

– w następnym dniu po zgłoszeniu – w ciągu 1 godziny od momentu  podstawienia 

transportu Zamawiającego do załadunku, 

– po wcześniejszym uzgodnieniu (min. 1 dzień przed terminem odbioru)  

w godzinach popołudniowych – II zmiana (godz. 14:00-16:00) i nocnych – III zmiana 

(godz. 20:00-22:00) Minimalna jednorazowa ilość 4t. 

– w godzinach: 

 poz. 1-5 tabeli, odbiór I zmiana, w godzinach 7:00–14:00, 

 poz. 6-7 tabeli, odbiór II  zmiana, w godzinach 14:00-16:00, 

 poz. 8-9 tabeli, odbiór III zmiana, w godzinach 20:00-22:00. 

5. Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny spełniać wymagania PN-EN 13108-1                          

„lub równoważne” w zakresie wytycznych WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe. 

Wymagania techniczne (Załącznik nr 9 do SIWZ).  

6. Przed wydaniem mieszanki mineralno-asfaltowej, na wniosek Zamawiającego, Wykonawca 

dostarczy (zgodnie z zasadami i wymaganiami Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach) 

dokumentację mieszanki (sprawozdania z badań typu, DWU, certyfikaty)                                   

oraz 13 próbek masy  przygotowanych w ubijaku Marshalla. Próbki wraz z dokumentacją 

powinny być przygotowane do odbioru przez Zamawiającego w ciągu 10 dni od zamówienia. 

Wykonawca zobowiązany jest do wydania Zamawiającemu mieszanki mineralno-asfaltowej 

na gorąco o temperaturze 160-175°C. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia 

temperatury mieszanki w wytwórni przy odbiorze. 

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności towaru z wymaganiami 

określonymi w SIWZ Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt do wymiany wadliwego 

przedmiotu zamówienia na wolny od wad oraz zgodny z umową, w terminie ustalonym przez 

Zamawiającego. 

8. Zamawiającemu przysługuje prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia,  

a Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie finansowe. Ograniczenie 

przedmiotu zamówienia może nastąpić w przypadku braku zapotrzebowania Zamawiającego 

na towar.  
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§ 3 

1. Zamawiający przy dostawie asortymentu będącego przedmiotem umowy stosuje  

PRAWO OPCJI.  

2. Łączne wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy nie 

przekroczy kwoty:  

     Część nr 1 - ……………………zł brutto  

       (słownie ……………………………………………………………….. złotych brutto). 

3.  Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie do kwoty: 

Część nr 1. - …………………. zł brutto  

(słownie ……………………………………………………………….. złotych brutto). 

Ceny podane w ofercie będą obowiązywały przez cały okres trwania umowy niezmiennie                         

z zastrzeżeniem § 7 niniejszej umowy.  

4. Wykonawca wystawiać będzie faktury VAT po zrealizowaniu sukcesywnych dostaw,  

w okresach miesięcznych.  

5. Zamawiający dokona zapłaty w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury VAT przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze. 

Warunkiem zapłaty jest dołączenie do każdej faktury VAT dowodu dostarczenia wolnej od wad 

mieszanki objętej daną fakturą. 

6. Zamawiający dopuszcza składanie ustrukturyzowanych faktur drogą elektroniczną 

zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 09 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym. Wykonawcy uprawnieni są do składania faktur za pośrednictwem 

platformy elektronicznego fakturowania na stronie: https://pefexpert.pl/ . 

7. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

8. Zamawiający dokona zapłaty za faktycznie dostarczone ilości przedmiotu zamówienia 

według cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy. 

9. Wykonawca w fakturze obok nazwy zamawianego produktu określi numer pozycji 

materiału wskazany w ofercie Wykonawcy.  

§ 4 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, 

Zamawiający może naliczyć karę umowną w następujących przypadkach  

i wysokościach: 

a. za zwłokę w dostawie partii towaru w wysokości 0,2 % ceny brutto wartości całości 

zamówienia, określonej w § 3 ust. 2, za każde 24 godziny zwłoki, licząc od terminu 

wyznaczonego na odbiór przedmiotu zamówienia. 

b. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi            

w wysokości 0,2 % ceny brutto wartości całości zamówienia, określonej w § 3 ust.2, 

za każde 24 godziny zwłoki, licząc od terminu wyznaczonego na usunięcie wad. 

https://pefexpert.pl/
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c. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w wysokości 10% niezrealizowanej wartości określonej w § 3 ust.2 

(maksymalna wartość zobowiązania). 

d. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości 

określonej w § 3 ust.2 (maksymalna wartość zobowiązania). 

2. O nałożeniu kary umownej, jej wysokości i podstawie jej nałożenia Zamawiający będzie 

informował Wykonawcę pisemnie w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego 

podstawę nałożenia kary. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującej mu należności. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego                       

na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy 

wysokość kary umownej. 

§ 5 

1. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą będzie 

……………………., nr tel …………………, e-mail …………………………… 

2. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym będzie  

………………………, nr tel……………………., e-mail ……................................. 

 

§ 6 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,                            

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy zgodnie z art. 145 Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j.).  

 

  § 7 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną                   

na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp strony przewidują zmiany zawartej umowy w niżej 

wymienionych przypadkach: 

1) zmiana terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: 

a) rozpoczęcie wykonania - o okres rozstrzygania postępowania,  

b) zmiany będące następstwem działania osób trzecich lub organów władzy    

publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie wykonania 

zamówienia, 

c) zmiany przepisów prawa, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie 

wykonania zamówienia; 

2) zmiana wartości umowy w przypadkach: 
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a) zmiany  zasad  gromadzenia   i   wysokości  pracowniczych   planów kapitałowych,  

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 roku o   pracowniczych   planach   

kapitałowych ,  o  ile   Wykonawca  wykaże, że   zmiany  opisane  w   niniejszym  

ustępie  mają  wpływ  na wykonanie umowy przez Wykonawcę. Wykonawca może 

zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji 

dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. 

Zamawiający uwzględnia odpowiednią zmianę wynagrodzenia, o której mowa powyżej, 

obejmującą sumę wzrostu kosztów związanych bezpośrednio z realizacją zamówienia 

publicznego wynikającą z wpłat do PPK dokonywanych przez podmioty zatrudniające 

uczestniczące w wykonywaniu zamówienia publicznego, w zakresie obciążającym 

podmiot zatrudniający.  

Wykonawca przedstawia sposób i podstawę wyliczenia odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dodatkowych 

dokumentów lub udzielenia informacji potwierdzających wzrost kosztów związanych 

bezpośrednio z realizacją zamówienia publicznego, 

b) zmian ilościowych asortymentu pod warunkiem, iż zamawiający zrealizuje deklarowaną 

gwarantowaną wartość umowy wskazaną w § 3 ust. 3 (w poszczególnych częściach 

zamówienia). Zmiany ilościowe związane będą z różnicy w zapotrzebowania na 

poszczególny asortyment w zależności od zleceń, które będzie realizował zamawiający. 

c)  wydłużenie terminu wykonania zamówienia w przypadku, gdy u Zamawiającego 

wystąpi zapotrzebowanie na produkt stanowiący przedmiot zamówienia a przewidziane 

maksymalne wielkości zamówienia nie zostały wykorzystane. Wydłużenie okresu 

obowiązywania umowy nie może być dłuższe niż do czasu osiągnięcia maksymalnej 

wielkości zamówienia w rzeczowym postępowaniu zgodnie z ilościami określonymi                 

w Charakterystyce przedmiotu zamówienia – stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ                   

oraz maksymalną wartością umowy;            

3) zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany 

przepisów ustawy Pzp oraz ustawy Kodeks Cywilny,  

4) zmiany zakresu i sposobu wykonania przedmiotu zamówienia: 

a) zaistnienie okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie jest możliwe, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 

b) w sytuacji zmiany zaoferowanego przedmiotu zamówienia na inny  

o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku 

wycofania z rynku zaoferowanego przedmiotu zamówienia lub jego 

niedostępności; 

5) inne zmiany: 

a) zmiana nazwy zadania, 

b) zmiana nazwy Wykonawcy, 

c) zmiany osobowe w zakresie osób odpowiedzialnych za współpracę  

z Wykonawcą i osoby odpowiedzialnej za wykonanie usługi z ramienia 

Wykonawcy; 
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d) zmiany Podwykonawców lub wprowadzenie Podwykonawców w przypadku 

braku ich wymienienia w ofercie jako spełniających warunki lub wymagania 

opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jeśli były opisane  

i Wykonawca składając ofertę polegał na zasobach innych podmiotów). 

 

§ 8 

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego                     

i Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 

1843). Integralne części niniejszej umowy stanowią: oferta Wykonawcy  

i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

§ 10 

Umowa niniejsza sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  

dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

WYKONAWCA:                ZAMAWIAJĄCY: 
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Załącznik  nr 6 b 

 

           Umowa          /PN/2020 

 

zawarta dnia ………………..2020 r. w Kielcach pomiędzy: 

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..                                       

…………………………………………………………………………………………………….. 

reprezentowaną przez:  

3. ……………………  – …………………... 

4. ……………………  – …………………... 

zwanym dalej: Wykonawcą 

a 

Rejonowym Przedsiębiorstwem Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą                           

w Kielcach, ul. Sandomierska 249, 25-330 Kielce, zarejestrowaną w KRS prowadzonym przez 

Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego                          

pod numerem 0000056716, NIP 657-038-70-97, REGON 290414024, Nr BDO 000000109  

kapitał zakładowy 38 217 000,00 zł,  

reprezentowaną przez: 

3. Prezes Zarządu – Michał Miszczyk 

4. Prokurent  –  …………………….. 

 

zwaną dalej: Zamawiającym. 

 

Umowę niniejszą strony zawierają w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na:  

 

,,Zakup mieszanek mineralno-asfaltowych i emulsji asfaltowej na potrzeby Rejonowego 

Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. z podziałem na 2 części” 

 

Dokumentacja postępowania, w tym SIWZ oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną 

część umowy. 

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 22a ust.1 i 2 ustawy, 

odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek udostępnienia 

tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
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§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży, a Zamawiający do nabycia emulsji asfaltowej            

w ilościach i rodzajach określonych w SIWZ, zwanych dalej towarem, przedmiotem 

zamówienia. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wad 

fizycznych i prawnych.  

§ 2 

1. Zakupy towaru będą odbywać się sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego,  

od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 roku.  

2. Jednorazowy załadunek wynosi min. 0,3 tony emulsji. Odbiór w godzinach od godz. 18:00 

do 15:00 dnia następnego. Wykonawca powinien zapewnić w wymienionym terminie 

ciągłość dostaw. 

3. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie ilości i jakości towaru  

w dniu zakupu. Sprawdzenie będzie polegało na upewnieniu się, że towar jest wolny  

od wad, a w szczególności, że dostawa towaru jest zgodna pod względem ilościowym  

i jakościowym z zamówieniem.  

4. Wykonawca umożliwi odbiór towaru:  

 kationowej emulsji asfaltowej niemodyfikowanej, szybkorozpadowej C 65 

przeznaczonej do remontów cząstkowych za pomocą remontera typu PACHER                  

i masą  z otaczarki.   

5. Emulsja powinna posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę                     

lub Certyfikat Europejski i Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji wydany przez 

jednostkę notyfikacyjną wyznaczoną przez UE - Instytut Testowania i Certyfikacji                       

„lub równoważny” oraz spełniać warunki określone w Wymaganiach technicznych. 

Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. WT- 3 Emulsje asfaltowe 2009.                    

– IBDiM   Warszawa 2009. 

6. Zamówienie obejmuje również załadunek emulsji do podstawionego pojazdu 

Zamawiającego (remontera lub skrapiarki). Odległość miejsca odbioru emulsji od siedziby 

Zamawiającego nie może przekraczać 25 km. 

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności towaru z wymaganiami 

określonymi w SIWZ Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt do wymiany wadliwego 

przedmiotu zamówienia na wolny od wad oraz zgodny z umową,  

w terminie ustalonym przez Zamawiającego. 

8. Zamawiającemu przysługuje prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia,  

a Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie finansowe. Ograniczenie 

przedmiotu zamówienia może nastąpić w przypadku braku zapotrzebowania Zamawiającego 

na towar.  

§ 3 

1. Zamawiający przy dostawie asortymentu będącego przedmiotem umowy stosuje  

PRAWO OPCJI.  

2. Łączne wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy nie 

przekroczy kwoty:  

Część nr 2. - …………………. zł brutto  
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(słownie ……………………………………………………………….. złotych brutto). 

3. Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie do kwoty: 

Część nr 2. - …………………. zł brutto  

(słownie ……………………………………………………………….. złotych brutto). 

Ceny podane w ofercie będą obowiązywały przez cały okres trwania umowy niezmiennie                         

z zastrzeżeniem § 7 niniejszej umowy.  

4. Wykonawca wystawiać będzie faktury VAT po zrealizowaniu sukcesywnych dostaw,  

w okresach miesięcznych.  

5. Zamawiający dokona zapłaty w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury VAT przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na 

fakturze. Warunkiem zapłaty jest dołączenie do każdej faktury VAT dowodu 

dostarczenia wolnej od wad mieszanki objętej daną fakturą. 

6. Zamawiający dopuszcza składanie ustrukturyzowanych faktur drogą elektroniczną 

zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 09 listopada 2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi 

oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Wykonawcy uprawnieni są do składania faktur 

za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania na stronie: 

https://pefexpert.pl/ . 

7. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

8. Zamawiający dokona zapłaty za faktycznie dostarczone ilości przedmiotu zamówienia 

według cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy. 

9. Wykonawca w fakturze obok nazwy zamawianego produktu określi numer pozycji 

materiału wskazany w ofercie Wykonawcy.  

 

§ 4 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, 

Zamawiający może naliczyć karę umowną w następujących przypadkach  

i wysokościach: 

a. za zwłokę w dostawie partii towaru w wysokości 0,2 % ceny brutto wartości całości 

zamówienia, określonej w § 3 ust. 2, za każde 24 godziny zwłoki, licząc od terminu 

wyznaczonego na odbiór przedmiotu zamówienia. 

b. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi                            

w wysokości 0,2 % ceny brutto wartości całości zamówienia, określonej w § 3 ust. 2,                   

za każde 24 godziny zwłoki, licząc od terminu wyznaczonego na usunięcie wad. 

c. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości określonej w § 3 ust. 2 (maksymalna 

wartość zobowiązania). 

https://pefexpert.pl/
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d. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości określonej 

w § 3 ust. 2 (maksymalna wartość zobowiązania). 

2. O nałożeniu kary umownej, jej wysokości i podstawie jej nałożenia Zamawiający będzie 

informował Wykonawcę pisemnie w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia 

stanowiącego podstawę nałożenia kary. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującej mu należności. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego                       

na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy 

wysokość kary umownej. 

 

§ 5 

1. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą będzie 

……………………., nr tel …………………, e-mail …………………………… 

2. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym będzie  

………………………, nr tel……………………., e-mail ……................................. 

 

§ 6 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,                            

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy zgodnie z art. 145 Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j.).  

 

  § 7 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną                   

na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp strony przewidują zmiany zawartej umowy w niżej 

wymienionych przypadkach: 

1) zmiana terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: 

a) rozpoczęcie wykonania - o okres rozstrzygania postępowania,  

b) zmiany będące następstwem działania osób trzecich lub organów władzy    

publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie wykonania 

zamówienia, 

c) zmiany przepisów prawa, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie 

wykonania zamówienia; 

2) zmiana wartości umowy w przypadkach: 
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a) zmiany  zasad  gromadzenia   i   wysokości  pracowniczych   planów kapitałowych,  

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 roku o   pracowniczych   planach   

kapitałowych ,  o  ile   Wykonawca  wykaże, że   zmiany  opisane  w   niniejszym  ustępie  

mają  wpływ  na wykonanie umowy przez Wykonawcę. Wykonawca może zwrócić się 

do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczących 

zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.                     

Zamawiający uwzględnia odpowiednią zmianę wynagrodzenia, o której mowa powyżej, 

obejmującą sumę wzrostu kosztów związanych bezpośrednio z realizacją zamówienia 

publicznego wynikającą z wpłat do PPK dokonywanych przez podmioty zatrudniające 

uczestniczące w wykonywaniu zamówienia publicznego, w zakresie obciążającym 

podmiot zatrudniający.  

Wykonawca przedstawia sposób i podstawę wyliczenia odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dodatkowych 

dokumentów lub udzielenia informacji potwierdzających wzrost kosztów związanych 

bezpośrednio z realizacją zamówienia publicznego, 

b) zmian ilościowych asortymentu pod warunkiem, iż zamawiający zrealizuje deklarowaną 

gwarantowaną wartość umowy wskazaną w § 3 ust. 3 (w poszczególnych częściach 

zamówienia). Zmiany ilościowe związane będą z różnicy w zapotrzebowania                            

na poszczególny asortyment w zależności od zleceń, które będzie realizował 

zamawiający. 

c)  wydłużenie terminu wykonania zamówienia w przypadku, gdy u Zamawiającego 

wystąpi zapotrzebowanie na produkt stanowiący przedmiot zamówienia a przewidziane 

maksymalne wielkości zamówienia nie zostały wykorzystane. Wydłużenie okresu 

obowiązywania umowy nie może być dłuższe niż do czasu osiągnięcia maksymalnej 

wielkości zamówienia w rzeczowym postępowaniu zgodnie z ilościami określonymi                  

w Charakterystyce przedmiotu zamówienia – stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ                   

oraz maksymalną wartością umowy;            

3) zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany przepisów 

ustawy Pzp oraz ustawy Kodeks Cywilny,  

4) zmiany zakresu i sposobu wykonania przedmiotu zamówienia: 

a) zaistnienie okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie jest możliwe, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 

b) w sytuacji zmiany zaoferowanego przedmiotu zamówienia na inny  

o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku 

wycofania z rynku zaoferowanego przedmiotu zamówienia lub jego 

niedostępności; 

5) inne zmiany: 

a) zmiana nazwy zadania, 

b) zmiana nazwy Wykonawcy, 
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c) zmiany osobowe w zakresie osób odpowiedzialnych za współpracę  

z Wykonawcą i osoby odpowiedzialnej za wykonanie usługi z ramienia 

Wykonawcy; 

d) zmiany Podwykonawców lub wprowadzenie Podwykonawców w przypadku 

braku ich wymienienia w ofercie jako spełniających warunki lub wymagania 

opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jeśli były opisane  

i Wykonawca składając ofertę polegał na zasobach innych podmiotów). 

 

§ 8 

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego                     

i Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 

1843). Integralne części niniejszej umowy stanowią: oferta Wykonawcy  

i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

§ 10 

Umowa niniejsza sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  

dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

WYKONAWCA:                ZAMAWIAJĄCY: 
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Załącznik nr 7 
 

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA 

 

 

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej 
lub podmiotu zamawiającego 

 W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania 
się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane 
w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis 
poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia1. Adres publikacyjny 
stosownego ogłoszenia2 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 

Dz.U. UE S numer 

Strona:  

Numer ogłoszenia w Dz.U.  

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja 
zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne 
zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia: 

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest 
wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie 
postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….] 

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej 
wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi 
zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym 
przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca. 

Tożsamość zamawiającego3 Odpowiedź: 

Nazwa:  
 
REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI  
i USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o. o. 
ul. Sandomierska 249,  25-330 Kielce. 
Tel. 0 41 333 50 62 fax. 041 333 50 62 wewn. 209 
Strona internetowa: www.bip.zielen.kielce.pl  

E-mail: przetargi@zielen.kielce.pl 

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy 
dokument? 

Odpowiedź: 

                                                 
1 Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług 
elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu 
dokumentowi zamówienia. 
2 W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu. 
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania 
się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania. 
3 Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę 
podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających. 

http://www.bip.zielen.kielce.pl/
mailto:przetargi@zielen.kielce.pl
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Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia4: „Zakup mieszanek mineralno-asfaltowych na 

potrzeby Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni             

i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kielcach z 

podziałem na 2 części’’. Przedmiot zamówienia 

został określony szczegółowo w załączniku nr 1 do 

SIWZ -,,Charakterystyka przedmiotu zamówienia’’          

Numer referencyjny nadany sprawie przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający 
(jeżeli dotyczy)5: 

02/PN/2020 

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia powinien wypełnić wykonawca. 

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy 

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY 

Identyfikacja: Odpowiedź: 

Nazwa: [   ] 

Numer VAT, jeżeli dotyczy: 

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę 
podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli 
jest wymagany i ma zastosowanie. 

[   ] 

[   ] 

Adres pocztowy:  [……] 

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów6: 

Telefon: 

Adres e-mail: 

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Informacje ogólne: Odpowiedź: 

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem 
bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem7? 

[] Tak [] Nie 

                                                 
4 Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia. 
5 Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia. 
6 Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne. 
7 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które 
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 43 milionów EUR. 
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Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest 
zastrzeżone8: czy wykonawca jest zakładem 
pracy chronionej, „przedsiębiorstwem 
społecznym”9 lub czy będzie realizował 
zamówienie w ramach programów zatrudnienia 
chronionego? 
Jeżeli tak, 
jaki jest odpowiedni odsetek pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? 
Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do 
której kategorii lub których kategorii pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych 
należą dani pracownicy. 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
[…] 
 
 
[….] 
 

Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do 
urzędowego wykazu zatwierdzonych 
wykonawców lub posiada równoważne 
zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu 
(wstępnego) kwalifikowania)? 

[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy 

Jeżeli tak: 

Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych 
fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w 
odpowiednich przypadkach, sekcji C 
niniejszej części, uzupełnić część V (w 
stosownych przypadkach) oraz w każdym 
przypadku wypełnić i podpisać część VI.  

a) Proszę podać nazwę wykazu lub 
zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny 
lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: 
b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub 
wydania zaświadczenia jest dostępne w formie 
elektronicznej, proszę podać: 
 
c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące 
podstawę wpisu do wykazu lub wydania 
zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, 
klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie10: 
d) Czy wpis do wykazu lub wydane 
zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane 
kryteria kwalifikacji? 
Jeżeli nie: 
Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące 
informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub 
D, w zależności od przypadku.  
WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia: 
e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenie odnoszące się do płatności 
składek na ubezpieczenie społeczne i podatków 
lub przedstawić informacje, które umożliwią 
instytucji zamawiającej lub podmiotowi 

 
 
 
 
 
 
 

a) [……] 
 
 

b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 
c) [……] 
 
 
 
d) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5. 
9 Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub 
defaworyzowanych. 
10 Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu. 
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zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia 
bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej 
bazy danych w dowolnym państwie 
członkowskim? 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać:  

 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 

Rodzaj uczestnictwa: Odpowiedź: 

Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia wspólnie z innymi 
wykonawcami11? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie 
dokumenty zamówienia. 

Jeżeli tak: 
a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie 
(lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): 
b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców 
biorących wspólnie udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia: 
c) W stosownych przypadkach nazwa grupy 
biorącej udział: 

 
a): [……] 
 
 
b): [……] 
 
 
c): [……] 

Części Odpowiedź: 

W stosownych przypadkach wskazanie części 
zamówienia, w odniesieniu do której (których) 
wykonawca zamierza złożyć ofertę. 

[   ] 

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY 

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby 
(osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o 
udzielenie zamówienia: 

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile 
istnieją: 

Odpowiedź: 

Imię i nazwisko,  
wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są 
wymagane:  

[……], 
[……] 

Stanowisko/Działający(-a) jako: [……] 

Adres pocztowy: [……] 

Telefon: [……] 

Adres e-mail: [……] 

W razie potrzeby proszę podać szczegółowe 
informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego 

[……] 

                                                 
11 Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu. 
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form, zakresu, celu itd.): 

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW 

Zależność od innych podmiotów: Odpowiedź: 

Czy wykonawca polega na zdolności innych 
podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji 
określonych poniżej w części IV oraz 
(ewentualnych) kryteriów i zasad określonych 
poniżej w części V?  

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części 
sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.  
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, 
nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych 
odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, 
do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.  
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla 
każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V12. 

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA 

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający wprost tego zażąda.) 

Podwykonawstwo: Odpowiedź: 

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim 
podwykonawstwo jakiejkolwiek części 
zamówienia? 

[] Tak [] Nie 
Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać 
wykaz proponowanych podwykonawców:  

[…] 

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych 
informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego 
podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w 
niniejszej części sekcja A i B oraz w części III. 

                                                 
12 Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3. 
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Część III: Podstawy wykluczenia 

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO 

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia: 

1. udział w organizacji przestępczej13; 

korupcja14; 

nadużycie finansowe15; 

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną16 

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu17 

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi18. 

Podstawy związane z wyrokami skazującymi 
za przestępstwo na podstawie przepisów 
krajowych stanowiących wdrożenie podstaw 
określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej 
dyrektywy: 

Odpowiedź: 

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź 
jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów 
administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w 
przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do 
reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub 
kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z 
jednego z wyżej wymienionych powodów, 
orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w 
którym okres wykluczenia określony 
bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?  

[] Tak [] Nie 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……]19 

Jeżeli tak, proszę podać20: 
a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 
1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) 
skazania; 
b) wskazać, kto został skazany [ ]; 

 
a) data: [   ], punkt(-y): [   ], powód(-ody): [   ]  
 
 
b) [……] 

                                                 
13 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie 
zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42). 
14 Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i 
urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 
2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta 
podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu 
zamawiającego) lub wykonawcy. 
15 W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 
27.11.1995, s. 48). 
16 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu 
(Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, 
pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej. 
17 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 
r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 
309 z 25.11.2005, s. 15). 
18 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w 
sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 
2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1). 
19 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
20 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio 
ustalone w wyroku: 

c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-
y), którego(-ych) to dotyczy. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……]21 

W przypadku skazania, czy wykonawca 
przedsięwziął środki w celu wykazania swojej 
rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej 
podstawy wykluczenia22 („samooczyszczenie”)? 

[] Tak [] Nie  

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki23: [……] 

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE  

Płatność podatków lub składek na 
ubezpieczenie społeczne: 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich 
obowiązków dotyczących płatności podatków 
lub składek na ubezpieczenie społeczne, 
zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i 
w państwie członkowskim instytucji zamawiającej 
lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne 
niż państwo siedziby? 

[] Tak [] Nie 

 
 
 
 
Jeżeli nie, proszę wskazać: 
a) państwo lub państwo członkowskie, którego to 
dotyczy; 
b) jakiej kwoty to dotyczy? 
c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie 
obowiązków: 
1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: 

Czy ta decyzja jest ostateczna i 
wiążąca? 

– Proszę podać datę wyroku lub 
decyzji. 

– W przypadku wyroku, o ile 
została w nim bezpośrednio 
określona, długość okresu 
wykluczenia: 

2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: 

d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje 
obowiązki, dokonując płatności należnych 

Podatki Składki na 
ubezpieczenia 
społeczne 

 
a) [……] 
 
b) [……] 
 
 
c1) [] Tak [] Nie 

[] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

 

c2) [ …] 
 
d) [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę 

 
a) [……] 
 
b) [……] 
 
 
c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

 

c2) [ …] 
 
d) [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę 

                                                 
21 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
22 Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE. 
23 Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie 
powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.  
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podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne, lub też zawierając wiążące 
porozumienia w celu spłaty tych należności, 
obejmujące w stosownych przypadkach narosłe 
odsetki lub grzywny? 

podać szczegółowe 
informacje na ten 
temat: [……] 

podać szczegółowe 
informacje na ten 
temat: [……] 

Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 
płatności podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, 
proszę wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 24 

[……][……][……] 

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI25 

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw 
wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym 
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, 
że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci 
zachowania stanowiącego wykroczenie.  

Informacje dotyczące ewentualnej 
niewypłacalności, konfliktu interesów lub 
wykroczeń zawodowych 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, 
naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa 
środowiska, prawa socjalnego i prawa 
pracy26? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu wykazania swojej rzetelności pomimo 
istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia 
(„samooczyszczenie”)? 
[] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca znajduje się w jednej z 
następujących sytuacji: 
a) zbankrutował; lub 
b) prowadzone jest wobec niego 
postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; 
lub 
c) zawarł układ z wierzycielami; lub 
d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej 
w krajowych przepisach ustawowych i 
wykonawczych27; lub 
e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub 
f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? 
Jeżeli tak: 

– Proszę podać szczegółowe informacje: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                 
24 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
25 Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE. 
26 O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. 
27 Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia. 
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– Proszę podać powody, które pomimo 
powyższej sytuacji umożliwiają 
realizację zamówienia, z 
uwzględnieniem mających 
zastosowanie przepisów krajowych i 
środków dotyczących kontynuowania 
działalności gospodarczej28. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

– [……] 

– [……] 
 
 
 
 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

Czy wykonawca jest winien poważnego 
wykroczenia zawodowego29?  
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 [……] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami 
porozumienia mające na celu zakłócenie 
konkurencji? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie 
interesów30 spowodowanym jego udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
[…] 

Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z 
wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej 
lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w 
inny sposób zaangażowany(-e) w 
przygotowanie postępowania o udzielenie 
zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
[…] 

Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której 
wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia 
publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem 
zamawiającym lub wcześniejsza umowa w 
sprawie koncesji została rozwiązana przed 
czasem, lub w której nałożone zostało 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 

                                                 
28 Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) 
stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są 
pomimo to w stanie zrealizować zamówienie. 
29 W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
30 Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje 
w związku z tą wcześniejszą umową? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca może potwierdzić, że: 
nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd 
przy dostarczaniu informacji wymaganych do 
weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do 
weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; 
b) nie zataił tych informacji; 
c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić 
dokumenty potwierdzające wymagane przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; 
oraz 
d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny 
sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji 
przez instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający, pozyskać informacje poufne, które 
mogą dać mu nienależną przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub 
wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające 
w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ 
na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub 
udzielenia zamówienia? 

[] Tak [] Nie 

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA 

CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO 

Podstawy wykluczenia o charakterze 
wyłącznie krajowym 

Odpowiedź: 

Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia 
o charakterze wyłącznie krajowym określone w 
stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia? 
Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym 
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest 
dostępna w formie elektronicznej, proszę 
wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……]31 

W przypadku gdy ma zastosowanie 
którakolwiek z podstaw wykluczenia o 
charakterze wyłącznie krajowym, czy 
wykonawca przedsięwziął środki w celu 
samooczyszczenia?  
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:  

[] Tak [] Nie 
 
 
[……] 

                                                 
31 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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Część IV: Kryteria kwalifikacji 

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca 
oświadcza, że: 

: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI 

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o 

których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części 
IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV: 

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów 
kwalifikacji 

Odpowiedź 

Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: [] Tak [] Nie 

A: KOMPETENCJE 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w 
dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Kompetencje Odpowiedź 

1) Figuruje w odpowiednim rejestrze 
zawodowym lub handlowym prowadzonym w 
państwie członkowskim siedziby wykonawcy32: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[…] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

2) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
usługi: 
Czy konieczne jest posiadanie określonego 
zezwolenia lub bycie członkiem określonej 
organizacji, aby mieć możliwość świadczenia 
usługi, o której mowa, w państwie siedziby 
wykonawcy?  
 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub 
status członkowski chodzi, i wskazać, czy 
wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w 
dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa Odpowiedź: 

                                                 
32 Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być 
zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku. 
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1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu 
określonej liczby lat obrotowych wymaganej w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia jest następujący: 
i/lub 
1b) Jego średni roczny obrót w ciągu 
określonej liczby lat wymaganej w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest 
następujący33 (): 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
 
 
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 
 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w 
obszarze działalności gospodarczej objętym 
zamówieniem i określonym w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu 
wymaganej liczby lat obrotowych jest 
następujący: 
i/lub 
2b) Jego średni roczny obrót w 
przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej 
liczby lat wymaganej w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest 
następujący34: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
 
 
 
 
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu 
(ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za 
cały wymagany okres, proszę podać datę 
założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub 
rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: 

[……] 

4) W odniesieniu do wskaźników finansowych35 
określonych w stosownym ogłoszeniu lub 
dokumentach zamówienia wykonawca 
oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) 
wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) 
następująca(-e): 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X 
do Y36 – oraz wartość): 
[……], [……]37 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka 
zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na 
następującą kwotę: 
Jeżeli te informacje są dostępne w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[……] […] waluta 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

6) W odniesieniu do innych ewentualnych 
wymogów ekonomicznych lub finansowych, 
które mogły zostać określone w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, 
wykonawca oświadcza, że 

[……] 
 
 
 
 

                                                 
33 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
34 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
35 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
36 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
37 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła 
zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w 
dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w 
dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Zdolność techniczna i zawodowa Odpowiedź: 

1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień 
publicznych na roboty budowlane: 
W okresie odniesienia38 wykonawca wykonał 
następujące roboty budowlane określonego 
rodzaju:  
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 
zadowalającego wykonania i rezultatu w 
odniesieniu do najważniejszych robót 
budowlanych jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

Liczba lat (okres ten został wskazany w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): […] 
Roboty budowlane: [……] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień 
publicznych na dostawy i zamówień 
publicznych na usługi: 
W okresie odniesienia39 wykonawca zrealizował 
następujące główne dostawy określonego 
rodzaju lub wyświadczył następujące główne 
usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu 
wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, 
zarówno publicznych, jak i prywatnych40: 

 
Liczba lat (okres ten został wskazany w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): […] 

Opis Kwoty Daty Odbiorcy 

    
 

2) Może skorzystać z usług następujących 
pracowników technicznych lub służb 
technicznych41, w szczególności tych 
odpowiedzialnych za kontrolę jakości: 
W przypadku zamówień publicznych na roboty 
budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić 
do następujących pracowników technicznych lub 
służb technicznych o wykonanie robót: 

[……] 
 
 
[……] 

3) Korzysta z następujących urządzeń 
technicznych oraz środków w celu 
zapewnienia jakości, a jego zaplecze 
naukowo-badawcze jest następujące:  

[……] 

                                                 
38 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się 
doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat. 
39 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się 
doświadczeniem sprzed ponad trzech lat. 
40 Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i 
prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług. 
41 W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego 
wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne 
formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. 
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4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł 
stosować następujące systemy zarządzania 
łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: 

[……] 

5) W odniesieniu do produktów lub usług o 
złożonym charakterze, które mają zostać 
dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu 
do produktów lub usług o szczególnym 
przeznaczeniu: 
Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie 
kontroli42 swoich zdolności produkcyjnych lub 
zdolności technicznych, a w razie konieczności 
także dostępnych mu środków naukowych i 
badawczych, jak również środków kontroli 
jakości? 

 
 
 
[] Tak [] Nie 

6) Następującym wykształceniem i 
kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: 
a) sam usługodawca lub wykonawca: 
lub (w zależności od wymogów określonych w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): 
b) jego kadra kierownicza: 

 
 
a) [……] 
 
 
 
b) [……] 

7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca 
będzie mógł stosować następujące środki 
zarządzania środowiskowego: 

[……] 

8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u 
wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w 
ostatnich trzech latach są następujące 

Rok, średnie roczne zatrudnienie: 
[……], [……] 
[……], [……] 
[……], [……] 
Rok, liczebność kadry kierowniczej: 
[……], [……] 
[……], [……] 
[……], [……] 

9) Będzie dysponował następującymi 
narzędziami, wyposażeniem zakładu i 
urządzeniami technicznymi na potrzeby 
realizacji zamówienia: 

[……] 

10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić 
podwykonawcom43 następującą część 
(procentową) zamówienia: 

[……] 

11) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
dostawy: 
Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy 
lub fotografie produktów, które mają być 
dostarczone i którym nie musi towarzyszyć 
świadectwo autentyczności. 

 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
[] Tak [] Nie 

                                                 
42 Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej 
imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę. 
43 Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na 
zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia 
dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C). 
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Wykonawca oświadcza ponadto, że w 
stosownych przypadkach przedstawi wymagane 
świadectwa autentyczności. 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

12) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
dostawy: 
Czy wykonawca może przedstawić wymagane 
zaświadczenia sporządzone przez urzędowe 
instytuty lub agencje kontroli jakości o 
uznanych kompetencjach, potwierdzające 
zgodność produktów poprzez wyraźne 
odniesienie do specyfikacji technicznych lub 
norm, które zostały określone w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, 
jakie inne środki dowodowe mogą zostać 
przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania 
środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w 
ogłoszeniu. 

Systemy zapewniania jakości i normy 
zarządzania środowiskowego 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenia sporządzone przez niezależne 
jednostki, poświadczające spełnienie przez 
wykonawcę wymaganych norm zapewniania 
jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób 
niepełnosprawnych? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, 
jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu 
zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenia sporządzone przez niezależne 
jednostki, poświadczające spełnienie przez 
wykonawcę wymogów określonych systemów 
lub norm zarządzania środowiskowego? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, 
jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów 
lub norm zarządzania środowiskowego mogą 
zostać przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 
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Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które 
mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do 
złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi 
dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które 
ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu 
konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego: 

Wykonawca oświadcza, że: 

Ograniczanie liczby kandydatów Odpowiedź: 

W następujący sposób spełnia obiektywne i 
niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które 
mają być stosowane w celu ograniczenia liczby 
kandydatów: 
W przypadku gdy wymagane są określone 
zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w 
formie dokumentów, proszę wskazać dla 
każdego z nich, czy wykonawca posiada 
wymagane dokumenty: 
Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów 
dowodów w formie dokumentów są dostępne w 
postaci elektronicznej44, proszę wskazać dla 
każdego z nich: 

[….] 
 
 
 
[] Tak [] Nie45 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……]46 

Część VI: Oświadczenia końcowe 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są 
dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego 
wprowadzenia w błąd. 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, 
przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w 
których: 

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów 
potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie 
członkowskim47, lub  

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.48, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada 
odpowiednią dokumentację. 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub 
podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów 
potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to 
dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić 

                                                 
44 Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź. 
45 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
46 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
47 Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W 
razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.  
48 W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE. 
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postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej, numer referencyjny)].  

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – p 
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Załącznik  nr 8 

 

 

Informacja o ochronie danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO zastosowanej                  

przez Zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych                    

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rejonowe Przedsiębiorstwo  

Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Sandomierska 249, 25-330 Kielce,  

tel: 41 333-50-61, fax: 0-41 333-50-61 w. 209, e-mail: biuro@zielen.kielce.pl; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Rejonowym Przedsiębiorstwie Zieleni  

i Usług Komunalnych Sp. z o. o. jest Pan Mariusz Suchoń, tel.: 41 333 50 61 w. 255,  

e-mail: m.suchon@zielen.kielce.pl; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  

pn.: „Zakup mieszanek mineralno-asfaltowych na potrzeby Rejonowego Przedsiębiorstwa 

Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kielcach z podziałem na 2 części”,                       

nr 02/PN/2020, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.), dalej 

„ustawa Pzp”;   

 firmą pod-przetwarzającą dane osobowe jest platforma zakupowa.pl, której operatorem                 

jest Open Nexus Sp. z o.o.;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,                    

przez okres 7 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 

trwania umowy przekracza 7 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym 

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; 
* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym  

z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
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− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  

w art. 18 ust. 2 RODO **;   
**   prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,  

w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 

fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej                   

lub państwa członkowskiego. 

 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679,                   

nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania                     

o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

W trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,                     

w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający 

może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających   

w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania                      

o udzielenie zamówienia. 
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